
CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.17 - 2021  
Săptămâna 25 – 28 mai 2021  

 

 

1 
 

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

  I. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
A. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în  procedură legislativă la Camera Deputaţilor (sesiunea febr.– iunie 2021)…...2 
B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor (25 - 28 mai 2021)...................................3 
C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor (săptămâna 25 – 28 mai 2021).............................................4 
D. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în programul legislativ prioritar al Guvernului pentru prima sesiune ordinară 

parlamentară a anului 2021..............................................................................................................................................................6 
Anexă........................................................................................................................................................................................7 
E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare ale Camerei Deputaţilor...............................................................................23 

Anexă.............................................………………………….....…........................................................................................24 
 

 

  II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN  
      CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 -  Grupul parlamentar al PSD..................................................................................................................................................35 
 -  Grupul parlamentar al PNL.................................................................................................................................................68 
 -  Grupul parlamentar al UDMR.............................................................................................................................................91 
 -  Grupul parlamentar al AUR................................................................................................................................................96 
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”. 
 
*  Datele prezentate sunt primite de la Grupurile parlamentare 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.17 - 2021  
Săptămâna 25 – 28 mai 2021  

 

 

2 
 

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

Sesiunea februarie – iunie 2021 
 

(Situaţia cuprinde datele la 28.05.2021) 
 

Totalul iniţiativelor legislative      1855  
din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2021 1630 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2021 225 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 442 

      468 

– votate  
 

     466     

             din care: - înaintate la Senat        18 

                            - în procedura de promulgare   23 

                            - promulgate* 131 

                            - respinse definitiv 294 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1403 

a) pe ordinea de zi 420 

b) la comisii  
 

959 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 18 

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

6 

3) Clasate 23 

4) Desesizări 3 

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor 21 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 18 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 3 

 
 

   Cele 466 de iniţiative legislative votate privesc: 
                      147 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                              100 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                13 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                34 de proiecte de legi 
                      319 propuneri legislative 
                             din careern:n care 
     0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2021 au fost promulgate 149 de legi, dintre care 18 din inițiativele legislative adoptate în anul 2020. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  

pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

Şedinţele din zilele de marți, 25 și miercuri, 26 mai 2021* 
 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 66  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          10               

14        

   - votate 14 
 

                            - la Senat   4 
 

                            - la promulgare  10 
 

  
   - retrimise la comisii 1 

 
 
 

* (inclusiv ședința comună) 
 
 

 Cele 14 iniţiative legislative votate privesc: 
              9 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                    5 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                    1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                    3 proiecte de legi 
              5 propuneri legislative 
 

 

 
 
 
propuneri legislati 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna 24 – 28 mai 2021 

 
 

 I. Proiecte de legi  adoptate de Camera Deputaților în calitate de Cameră decizională: 
 

1. 
PL-x 166/2021 - Lege pentru modificarea art.15 alin.(6) din Legea nr.327/2006 privind salarizarea şi alte 
drepturi ale personalului de probaţiune  
 

2. 
PL-x 10/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.169/2020 privind completarea 
art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de 
informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19  
 

3. 
PL-x 605/2020 - Lege pentru modificarea şi completarea art.7 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 
coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă  
 

4. 
PL-x 392/2019 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2019 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare  
 

5. 
PL-x 115/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2020 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise 
de conducere şi înmatriculare a vehiculelor  
 

6. 
PL-x 224/2020 - Lege pentru instituirea zilelor colindului din România 
 

7. 
PL-x 120/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2021 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ  
 

8. 
PL-x 666/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.163/2020 pentru completarea 
art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor 
măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii  
 

9. 
PL-x 112/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea 
art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19 
 

 II. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care se transmit 
spre dezbatere Senatului: 
 

1. 
PL-x 131/2021 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului     nr. 16 la Convenția pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Strasbourg, la 2 octombrie 2013 și semnat de 
România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014 
 

2. 
PL-x 132/2021 - Proiect de Lege pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului 
nr.16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg, la 2 
octombrie 2013 și semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014 
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3. 
Pl-x  125/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor  
 

4. 
Pl-x 5/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale 
(Propunerea legislativă se consideră adoptată în forma inițială, în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată) 
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D. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în programul legislativ prioritar  
al Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2021 

(situaţie la data de 02 iunie 2021) 
 

                                                                                                                                                              
 

În martie  2021, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune 
ordinară a anului 2021, care  cuprinde 122 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 53 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 
procesului legislativ:  

 
 

Stadiul proiectelor de legi 
 

Senat 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
7 
 

0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente:  
- înregistrate la BP: 

0 
1 
0 

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

 
3 
0 
1 
2 

Camera 
Deputaţilor:  

25 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

3 
15 
0 

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

2 
0 
0 
5 

Senat+Camera 
Deputaților: 

    21             -    
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

 
11 
9 
0 

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

0 
1 
0 

Total: 53 0  
 

39 
  

 
14 
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ANEXĂ 
  

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

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
492/2019 

 
L 

363/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.22/2019 
privind stabilirea unor măsuri 
pentru aplicarea Regulamentului 
(UE) 2016/589 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 13 
aprilie 2016 privind o reţea 
europeană de servicii de ocupare a 
forţei de muncă (EURES), accesul 
lucrătorilor la servicii de mobilitate 
şi integrarea mai bună a pieţelor 
forţei de muncă şi de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr.492/2011 
şi (UE) nr.1296/2013. poz. (I-b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului juridic privind 
stabilirea unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului (UE)2016/589 
al Parlamentului European şi al 
Consiliului Uniunii Europene din 13 
aprilie 2016 privind o reţea europeană de 
servicii de ocupare a forţei de muncă 
(EURES), accesul lucrătorilor la servicii 
de mobilitate şi integrare mai bună a 
pieţelor forţei de muncă şi de modificare 
a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 şi 
(UE) nr.1296/2013. 

S  - Adoptat 
pe 
21.10.2019 
CD - OZ 
Plen MUN 
 

Raport depus 
pe 
26.05.2020 

(186/R/2020) 

2 

PLx 
593/2020 

 
L 

17/2021 

Proiect de Lege privind desfiinţarea 
Universităţii Române de Ştiinţe şi 
Arte „Gheorghe Cristea” din 
Bucureşti. poz. (I-b-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Desfiinţarea Universităţii Române de 
Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din 
Bucureşti.  

S  - Adoptat 
pe 
21.09.2020 
CD - OZ 
Plen ÎNV 
 

Raport depus 
pe 
15.10.2020 

(457/R/2020) 

3 

PLx 
134/2021 

 
L 

33/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea 
art.369 din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal.  
(poz. I-a-5) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.369 - Incitarea la ură sau 
discriminare - din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal, introducându-se în 
cuprinsul său atât prevederea expresă ca 
subiect pasiv al infracţiunii de incitare la 
ură sau discriminare a oricărei persoane 
care face parte dintr-o anumită categorie, 
cât şi referirea expresă la incitarea 
publică la violenţă ca modalitate de 
comitere a faptei, în scopul transpunerii 
art.1 alin.(1) lit.a) din Decizia-cadru 
2008/913/JAI a Consiliului din 28 
noiembrie 2008 privind combaterea 
anumitor forme şi expresii ale rasismului 
şi xenofobiei prin intermediul dreptului 
penal. 

S  - Adoptat 
pe 
22.03.2021 

CD -  OZ 
Plen JUR  

 

 

Raport depus 
pe 
06.05.2021 

(222/R/2021) 

4 PLx 
210/2021 

Proiect de Lege privind stabilirea 
măsurilor de protecţie socială 

 Stabilirea criteriilor de încadrare în 
categoria consumatorilor vulnerabili de S  - 
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Nr. 
crt 

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

 
L 

85/2021 

pentru consumatorul vulnerabil de 
energie. (poz. II-5) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

energie, măsurile de protecţie socială 
pentru aceştia şi, în special accesul la 
resursele energetice pentru satisfacerea 
nevoilor esenţiale ale gospodăriei în 
scopul prevenirii şi combaterii sărăciei 
energetice.  

Adoptată pe 
17.05.2021 

CD -  POL 
EC și IND 
pt. raport 
comun 

TDR: 
10.06.2021 
 

5 

PLx  
435/2019 

 
L 

285/2019 

Proiect de lege pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative 
şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare în domeniul unor 
programe gestionate de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. (poz. I-b-8)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Amendarea unor acte normative, precum 
și stabilirea unor măsuri financiare. 

S  - 
Adoptată pe 
02.10.2019 

CD -  BUG 
și ADMIN 
pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
TDR: 
24.10.2019 

6 

PLx 
592/2018 

 
L 

467/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 
privind reglementarea unor măsuri 
în domeniul inspecţiei economico-
financiare efectuate de Ministerul 
Finanţelor Publice şi pentru 
completarea unor acte normative. 
(poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Abilitarea Ministerului Finanţelor 
Publice de a exercita acţiuni de control 
asupra modului de utilizare a sumelor 
acordate prin acţiuni de 
sponsorizare/mecenat în scopul susţinerii 
unor activităţi fără scop lucrativ, al 
respectării destinaţiei fondurilor 
acordate, precum şi a modului de 
utilizare a fondurilor publice acordate de 
la bugetul general consolidat. 

S  - 
Adoptată pe 
17.10.2018 

CD - BUG  

Trimis pe 
data de 
29.03.2021 
pt. raport 
suplimentar  

 

 
 
 

7 

PLx 
539/2019 

 
L 

355/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2019 
pentru reglementarea unor măsuri 
fiscal bugetare. (poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Modificarea art.10 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2009, precum şi modificarea şi 
completarea art.4 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2013. Astfel, 
în temeiul prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă nr.114/2018, a fost înfiinţată pe 
lângă Oficiul Naţional pentru Jocuri de 
Noroc (O.N.J.N.) o activitate finanţată 
integral din venituri proprii în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr.500/2002, pentru promovarea 
respectării principiilor şi măsurilor 
privind jocurile de noroc responsabile 
social. 

S  - 
Adoptată pe 
21.10.2019 

CD - BUG 

 

 

 

 

TDR: 
26.11.2019 

8 

PLx 
165/2020 

 
L 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.132/2017 
privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.132/2017, pentru asigurarea 
respectării obligaţiilor ce revin României 
potrivit Directivei 2009/138/CE şi 

S  - 
Adoptată pe 
23.04.2020 
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Nr. 
crt 

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

7/2020 prejudicii produse terţilor prin 
accidente de vehicule şi tramvaie.  
(poz. I-b-2) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Directivei 2009/103/CE, având în vedere 
emiterea de către Comisia Europeană a 
Avizului motivat din 26.07.2019. 
Intervenţiile legislative vizează 
schimbarea modului de funcţionare a 
„asiguratului cu risc ridicatˮ, abrogarea 
prevederilor ce limitează cheltuielile 
administrative şi de vânzare ale poliţei de 
asigurare ce pot fi incluse de către 
asiguratori în calculul tarifelor de primă. 
De asemenea, se propune eliminarea 
obligaţiei A.S.F. de reglementare a 
modului de calcul al tarifelor de primă, a 
criteriilor de risc, a indicilor de 
încadrare, a coeficienţilor de majorare 
şi/sau corecţie ori alte instrumente de 
ajustare a tarifelor de primă, condiţii în 
care calculul va avea în vedere 
respectarea principiilor actuariale 
general acceptate. 

CD - BUG, 
IND, TRSP 
și JUR  
pt. raport 
comun  

 

 

 

 

TDR: 
14.05.2020 

9 

PLx 
162/2021 

 
L 

75/2021 
 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, precum şi 
pentru dispunerea unor măsuri de 
transpunere a Directivei (UE) 
2019/713 a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 
privind combaterea fraudelor şi a 
contrafacerii în legătură cu 
mijloacele de plată fără numerar şi 
de înlocuire a Deciziei-cadru 
2001/413/JAI a Consiliului. (poz. 
II-1)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.286/2009. Proiectul vizează 
transpunerea art.2 lit.a), c) şi d), art.3 
lit.b), art.4 lit.b), c) şi d), 5 lit.b), c) şi d), 
art.6, art.7, art.13 alin.(1), art.14 alin.(1) 
teza întâi, art.16 şi art.18 alin.(2)-(4) din 
Directiva (UE) 2019/1713 a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 17 aprilie 2019 privind combaterea 
fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu 
mijloacele de plată fără numerar şi de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2001/4131JAI 
a Consiliului, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene (JOUE), 
seria L, nr.123 din 10 mai 2019. 

S  - 
Adoptată pe 
19.04.2020 

CD - BUG 
și JUR  
pt. raport 
comun  

 

 

 

 

 

 

TDR: 
13.05.2021 

10 

PLx 
380/2017 

 
L 

235/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.17/2017 
pentru modificarea art.8 din Legea 
nr.165/2016 privind siguranţa 
operaţiunilor petroliere offshore. 
(poz. I-b-17)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.165/2016, în sensul 
ca Autoritatea Competentă de 
Reglementare a Operaţiunilor Petroliere 
Offshore la Marea Neagră să fie condusă 
de un preşedinte cu rang de secretar de 
stat şi de doi vicepreşedinţi cu rang de 
subsecretar de stat, numiţi prin decizie a 
prim-ministrului pe o perioadă de 5 ani. 
Prin proiect se modifică şi normele care 
reglementează incompatibilitatea pentru 
funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte, 

 

 

S  - Adoptat 
pe 
14.10.2020 

CD -  IND 
și MED  

TDR: 
09.11.2017 
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Nr. 
crt 

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

precum şi modalitatea de încetare din 
funcţie a preşedintelui, respectiv a 
vicepreşedinţilor. 

pt. raport 
comun 

11 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile 
publice. (poz. I-b-1)  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în 
principal în scopul transpunerii unora 
dintre dispozitiile Directivei (UE) 
2018/645 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 18 aprilie 2018 de 
modificare a Directivei 2003/59/CE 
privind calificarea iniţială şi formarea 
periodică a conducătorilor auto ai 
anumitor vehicule rutiere destinate 
transportului de mărfuri sau de persoane, 
precum şi a Directivei 2006/126/CE 
privind permisele de conducere. 

S  - Respins 
pe 
14.10.2020 

CD -  IND, 
JUR, APĂR  
și TRSP 

pt. raport 
comun 

TDR: 
03.11.2020 

12 

PLx 
534/2019 

 
L 

349/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2019 
pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2000 
privind produsele agroalimentare 
ecologice.  
poz. (I-b-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2000, în sensul ca 
utilizarea seminţelor şi a materialului de 
înmulţire vegetativ care nu sunt obţinute 
conform metodei de producţie ecologică, 
precum şi a răsadurilor care nu sunt 
obţinute din agricultura ecologică, să se 
poată realiza numai cu autorizarea 
organismelor de control aprobate de 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale.  

S   Adoptat 
pe 
21.10.2019 
CD - 
Retrimis la  
AGRI pe 
data de 
31.03.2021 
pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 
20.04.2021 

13 

PLx 
642/2020 

 
L 

522/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
precum şi pentru modificarea 
art.121 din Legea fondului funciar 
18/1991. (poz. I-b-12)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 12 deputați 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.7/1996, în sensul organizării Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară ca instituţie publică cu 
personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării Administraţiei, personalul 
acesteia, precum cel al instituţiilor 
subordonate fiind încadrat cu contract 
individual de muncă.  

S  - Adoptat 
pe 
14.10.2020 
CD -  
AGRIC, 
IND, 
ADMIN și 
JUR  
pt. raport 
comun 

TDR: 
03.11.2020 

14 

PLx 
594/2020 

 
L 

490/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă, 
precum şi pentru abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 
privind dobândirea şi schimbarea pe 
cale administrativă a numelor 
persoanelor fizice. (poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

Modificarea actualului cadru normativ 
pentru implementarea proiectului privind 
crearea Sistemului Informatic Integrat 
pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă 
(S.I.I.E.A.S.C.), în vederea informatizării 
fluxurilor şi proceselor interne ale 
instituţiilor statului şi al elimnării 
consumului de hârtie, al reducerii 
timpilor de soluţionare a unor cerinţe 
adresate instituţiilor publice, precum şi al 
instituirii posibilităţii întocmirii actelor 

S -  Adoptat 
pe 
21.09.2020 

CD -  
ADMIN și 
JUR  

pt. raport  

TDR: 
13.10.2020 
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Nr. 
crt 

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

- Cameră decizională: CD de stare civilă în format electronic. 

15 

PLx 
399/2017 

 
L 

216/2017 

Proiect de lege privind vaccinarea 
persoanelor în România. (poz. I-b-
15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Reglementarea activității de vaccinare în 
vederea prevenirii și limitării răspândirii 
bolilor transmisibile care pot fi prevenite 
prin vaccinarea populației generale, în 
România. 

S -   Adoptat 
pe 
23.10.2017 
CD -  
Retrimis la 
SĂN pe data 
de 
22.02.2021 
pt. raport 
suplimentar 

 

16 

PLx 
546/2019 

 
L 

366/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.25/2019 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.185/2017 privind 
asigurarea calităţii în sistemul de 
sănătate. (poz. I-b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.185/2017, în scopul stimulării 
activităţii Autorităţii Naţionale de 
Management a Calităţii în Sănătate prin 
clarificarea unor definiţii şi procese, 
astfel încât să se asigure îndeplinirea 
scopului şi obiectivelor ANMCS. 

S -   Adoptat 
pe 
21.10.2019 
CD - SĂN  
pt. raport  
 

TDR: 
26.11.2019 

17 

PLx 
716/2018 

 
L 

443/2018 

Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-
b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea cadrului juridic necesar 
asigurăriielaborării, implementării și 
monitorizării politicii de tineret, 
participăriiactive și incluzive a tinerilor 
la viața societății, la domeniile de interes 
pentru aceștia, precum și acadrului 
juridic necesar dezvoltării personale și 
profesionale a tinerilor conform 
necesităților și aspirațiilor acestora. 

S  - Adoptat 
pe 
19.11.2018 
CD - TIN 
 pt. raport  

 

 

18 

PLx 
387/2020 

 
L 

359/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.374/2013 
privind utilizarea sistemelor 
destinate blocării şi întreruperii 
radiocomunicaţiilor în perimetrele 
unităţilor din subordinea 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor.   
(poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.374/2013, în scopul extinderii aplicării 
acestei legi la nivelul tuturor unităţilor 
din subordinea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi la nivelul tuturor 
spaţiilor unde desfăşoară activităţi 
persoanele private de libertate, precum şi 
al creării posibilităţii achiziţionării şi a 
altor servicii sau echipamente care să 
contribuie la diminuarea utilizării, de 
către persoanele private de libertate, a 
serviciilor de comunicaţii electronice 
furnizate prin intermediul undelor radio. 

S -  Adoptat 
pe 
16.06.2020 
CD -  JUR 
și APĂR 

 pt. raport 
comun 

TDR: 
30.06.2020 

19 

PLx 
567/2020 

 
L 

699/2020 

Proiect de Lege privind unele 
măsuri temporare referitoare la 
concursul de admitere la Institutul 
Naţional al Magistraturii, formarea 
profesională iniţială a judecătorilor 

 

CD -  JUR 
și CONST 
pt. raport 
comun 

TDR: 
31.05.2021 
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crt 
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înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

şi procurorilor, examenul de 
absolvire a Institutului Naţional al 
Magistraturii, stagiul şi examenul 
de capacitate al judecătorilor şi 
procurorilor stagiari, precum şi la 
concursul de admitere în 
magistratură. (poz. I-a-2) 
- Cerere de reexaminare a 
Președintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

S  -  

 

  
                                  IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                      

Nr. 
crt 

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

1 

PLx  
213/2019 

 
L 

483/2019 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul 
serviciilor comunitare de utilităţi 
publice. 
(poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea mai multor 
acte normative în domeniul serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, respectiv, 
Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr.51/2006, Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr.101/2006, 
Legea serviciului de iluminat public 
nr.230/2006 şi Legea nr.211/2011 privind 
regimul deşeurilor. Intervenţiile legislative 
vizează eliminarea inadvertenţelor 
existente între legea generală şi legile 
speciale care reglementează serviciile 
comunitare de utilităţi publice cu privire la 
înţelesul noţiunilor de gestiune directă şi 
gestiune delegată. 

CD -  Adoptat 
pe 04.09.2020 

S  - ADMIN și 
MED 

pt. raport 
comun 

 

TDR: 
24.09.2020 

2 

PLx  
457/2019 

 
L 

318/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului. 
(poz. I-a-7) 
- Cerere de reexaminare a 
Președintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004, urmărindu-se, printre altele, 
stabilirea mai precisă a sensului unor 
expresii, prevederea posibilităţii 
desemnării drept persoană care să asigure 
creşterea şi îngrijirea copilului, pe lângă 
rudele până la gradul IV şi a altor 
persoane faţă de care acesta a dezvoltat 
relaţii de ataşament sau s-a bucurat de 
viaţa de familie, redefinirea serviciilor de 
tip rezidenţial, precum şi instituirea unei 
indemnizaţii lunare de sprijin, în cuantum 
de 0,8 ISR, pentru familia sau persoana 
care a primit în plasament sau este tutore 
al unui copil, pe perioada în care asigură 

S  - MUN 
retrimis pt. 
raport 
suplimentar 
CD - 

TDR: 

15.03.2021 
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Nr. 
crt 

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

creşterea şi îngrijirea copilului . 

3 

PLx 
410/2020 

 
L 

280/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.295/2004 
privind regimul armelor şi al 
muniţiilor. (poz. I-a-1) 
- Cerere de reexaminare a 
Președintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.295/2004 privind regimul armelor şi 
muniţiilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, intervenţiile 
vizând, în principal, instituirea de 
reglementări de natură a asigura 
transpunerea dispoziţiilor Directivei de 
punere în aplicare (UE) 2019/69, precum 
şi prevederi care să creeze cadrul legal 
naţional pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului delegat UE 2019/686. 

S  - APĂR  
retrimis pt. 
raport 
suplimentar 

CD -  

TDR: 
10.02.2021 

4 

PLx 
108/2021 

 
L 

76/2021 
 

Proiect de Lege privind 
desfiinţarea Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din 
justiţie. (poz. I-b-11)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Desfiinţarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, stabilindu-se o serie de 
măsuri tranzitorii care decurg din această 
operaţiune. 

 

CD -  Adoptat 
pe 24.03.2021 

S  - JUR 

pt. raport 

TDR: 
20.04.2021 

5 

PLx 
127/2021 

 
L 

119/2021 

Proiect de Lege privind acceptarea 
Convenţiei globale pentru 
recunoaşterea calificărilor din 
învăţământul superior, adoptată la 
Paris la 25 noiembrie 2019. (poz. 
I-b-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Acceptarea Convenţiei globale pentru 
recunoaşterea calificărilor din 
învăţământul superior, adoptată la Paris 
la 25 noiembrie 2019. 

CD - Adoptată 
pe 21.04.2021 

S  - Adoptată  
pe 17.05.2021 

La SG din 
data de 
25.05.2021 

6 

PLx 
161/2021 

 
L 

169/2021 

Proiect de Lege privind adoptarea 
unor măsuri referitoare la 
infrastructuri informatice şi de 
comunicaţii de interes naţional şi 
condiţiile implementării reţelelor 
5G(poz. II-34) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Stabilirea unui mecanism de autorizare 
prealabilă a producătorilor de tehnologii, 
echipamente şi programe software utilizate 
în cadrul infrastructurilor informatice şi de 
comunicaţii de interes naţional, precum şi 
în reţelele de comunicaţii electronice prin 
intermediul cărora se asigură servicii de 
comunicaţii electronice de tip 5G, fiind 
urmărite considerente ce ţin de eliminarea 
oricăror riscuri, ameninţări şi 
vulnerabilităţi la adresa securităţii 
naţionale şi apărării ţării. 

CD -  Adoptat 
pe 17.05.2021 
S  - APĂR și 
INFOCOM 

 pt. raport 
comun 

 

TDR: 
08.06.2021 

7 

PLx 
601/2020 

 
L 

507/2020 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000 privind 
omologarea, eliberarea cărţii de 
identitate şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere în 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000, şi a Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2000, intervenţiile 
legislative vizând punerea în aplicare a 
Regulamentul (UE) 2018/858 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 

 

 

S  - Adoptată  

Legea nr. 
78/2021 
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Nr. 
crt 

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

vederea comercializării, 
înmatriculării sau înregistrării 
acestora în România şi a 
Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 
privind omologarea şi cerficarea 
produselor şi a materialelor de 
exploatare utilizate la vehiculele 
rutiere, precum şi condiţiile de 
introducere pe piaţă şi de 
comercializare a acestora. (poz. I-
b-4)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

din 30 mai 2018 privind omologarea şi 
supravegherea pieţei autovehiculelor şi 
remorcilor acestora, precum şi ale 
sistemelor, componentelor şi unităţilor 
tehnice separate destinate vehiculelor 
respective, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr.715/2007 şi (CE) 
nr.595/2009 şi de abrogare a Directivei 
2007/46/CE. 

pe 30.09.2020 

CD -  
Adoptată pe 
17.03.2021 

 

8 

PLx 
368/2020 

 
L 

302/2020 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.158/1999 privind 
regimul de control al exporturilor, 
importurilor şi altor operaţiuni cu 
produse militare. (poz. I-a-6)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/1999 privind 
regimul de control al exporturilor, 
importurilor şi altor operaţiuni cu produse 
militare, în scopul îmbunătăţirii 
dispoziţiilor referitoare la sancţiunile 
aplicabile. Astfel, se iniţiază demersuri în 
direcţia completării cadrului sancţionator 
cu precizări explicite privind pedeapsa 
penală pentru efectuarea de operaţiuni de 
export, transfer, import şi intermediere cu 
produse militare fără a deţine licenţă. 

 

S - Adoptată  
pe 17.03.2021 
CD -  
Adoptată pe 
10.06.2020 

 

Legea nr. 
80/2021 

9 

PLx 
461/2020 

 
L 

383/2020 

Lege privind completarea art.49 
din Legea nr.129/2019 pentru 
prevenirea şi combaterea spălării 
banilor şi finanţării terorismului, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative.  
(poz. I-b-14)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.49 din Legea 
nr.129/2019. Proiectul de act normativ 
transpune dispoziţiile art.6 alin.(1) lit.b) si 
ale art.10 alin.(1) lit.b) din Directiva (UE) 
2018/167 
3 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 octombrie 2018 privind 
combaterea prin măsuri de drept penal a 
spălării banilor, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L, 
nr.284 din 12 noiembrie 2018. 

S  - Adoptată 
pe 27.07.2020 

CD - Adoptat 
pe 31.03.2021 
 

Legea nr. 
102/2021 

10 

PLx 
3/2021 

 
L 

55/2021 
 
 

Lege privind unele măsuri în 
domeniul justiţiei în contextul 
pandemiei de COVID-19.  
(poz. I-a-4)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Reglementarea în domeniul justiţiei a unor 
măsuri specifice, temporare, aplicabile pe 
durata stării de alertă declarată în 
condiţiile legii, precum şi pentru o 
perioadă de 30 de zile de la încetarea 
acesteia, menite să permită atât asigurarea 
unei protecţii adecvate a magistraţilor, a 
personalului auxiliar de specialitate şi a 
celui conex din cadrul organelor judiciare, 
precum şi a justiţiabililor împotriva 

CD -  
Adoptată pe 
10.03.2021 

S  - Adoptată 
pe 06.04.2021 

 
 

Legea nr. 
114/2021 
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Nr. 
crt 

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

îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-
2, în contextul activităţilor judiciare, 
salvgardându-se astfel drepturile la 
sănătate, la integritate fizică şi la viaţă, cât 
şi continuarea activităţii de înfăptuire a 
justiţiei în condiţii optime. Intervenţiile 
legislative vizează reglementarea în regim 
de urgenţă a posibilităţii prioritizării 
activităţii de judecată a uneia sau mai 
multor secţii ale unei instanţe ori a 
instanţei în ansamblu său, atunci când, din 
motive generate de pandemia de COVID-
19, activitatea de judecată la nivelul 
respectivei instanţe este necesar a fi 
restrânsă. Măsura restrângerii activităţii 
de judecată poate fi dispusă pe o durată de 
cel mult 14 zile, aceasta putând fi 
prelungită, la propunerea colegiului de 
conducere al instanţei afectate.  

11 

PLx 
4/2021 

 
L 

40/2021 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.270/2015 
privind Statutul rezerviştilor 
voluntari. (poz. I-a-6)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.270/2015, în scopul creşterii 
atractivităţii serviciului militar în calitate 
de rezervist voluntar, prin creşterea 
nivelului de remunerare şi prin eliminarea 
unor obligaţii/constrângeri. 

CD -  
Adoptată pe 
24.02.2021 

S  - Adoptată 
pe 06.04.2021 

Legea nr. 
115/2021 

12 

PLx 
673/2018 

 
L 

575/2018 

Proiect de lege pentru modificarea 
și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.119/1999 privind 
controlul intern/managerial și 
controlul financiar preventiv. (poz. 
I-b-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.119/1999, în sensul 
extinderii regimului juridic al 
incompatibilităţilor şi al conflictelor de 
interese prevăzute pentru funcţionarii 
publici, astfel cum acestea sunt 
reglementate prin Legea nr.161/2003, 
asupra tuturor categoriilor de persoane 
desemnate să exercite controlul financiar 
preventiv propriu la nivelul entităţilor 
publice. 

S  - Adoptată 
pe 24.10.2018 

CD - Adoptată 
pe 04.04.2021 
 

Legea 
nr.133/202
1 

13 

PLx 
107/2021 

 
L 

17/2021 

Proiect de Lege privind aderarea 
Secretariatului General al 
Guvernului la Reţeaua Europeană 
a Consiliilor Europene de Mediu şi 
Dezvoltare Durabilă (EEAC) şi 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale 
de participare a Secretariatului 
General al Guvernului, precum şi 
completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/1994 privind 

Aderarea Secretariatului General al 
Guvernului la Reţeaua Europeană a 
Consiliilor Europene de Mediu şi 
Dezvoltare Durabilă (EEAC), prin 
Departamentul pentru dezvoltare durabilă, 
care coordonează implementarea 
Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 2030, la nivel 
naţional şi îşi desfăşoară activitatea în 
finanţarea Secretariatul General al 

S  - Adoptată 
pe 15.02.2021 
CD - Adoptată 
pe 21.04.2021 
 

Legea nr. 
148/2021 
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Nr. 
crt 

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

autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care 
România este parte. poz. (I-b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Guvernului. Sumele necesare plăţii 
cotizaţiei anuale se vor asigura de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Secretariatului General al Guvernului, 
pentru Departamentul pentru dezvoltare 
durabilă. 

 
IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    

                              
Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de executie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei publice 
aferente anului 2010. (poz. I-c-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

Raport depus 
pe data de 
25.10.2012 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

2 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2010 şi a contului general de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2010. 
 (poz. I-c-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

Raport depus 
pe data de 
25.10.2012 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

3 

PLx 
427/2012 

 
L 

393/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului anual de execuţie a bugetului 
de stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2011.(poz. I-c-
5)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus 
pe data de 
04.04.2016 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 
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Nr. 
crt 

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

4 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

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

Aprobarea contului general anual de 
execuție a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2011 și a 
contului general anual de execuție a 
bugetului asigurărilor pentru șomaj 
pe anul 2011. 

Raport depus 
pe data de 
23.10.2013 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 

 

5 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuție a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuție a bugetului Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate și a 
contului general anual al datoriei publice 
aferente anului 2011. (poz. I-c-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de 
execuție a bugetului de stat, a 
contului anual de execuție a 
bugetului Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate și a 
contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2011.   

Raport depus 
pe data de 
23.10.2013 

 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 

 

6 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului national 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei publice 
aferente anului 2012. (poz. I-c-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus 
pe data de 
25.06.2014 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S  
 
 

7 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat  pe 
anul 2012 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2012.  
(poz. I-c-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus 
pe data de 
25.06.2014 

 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S  

8 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului national 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general al datoriei publice 
aferente anului 2013. (poz. I-c-9) 

Raportul public pe anul 2013 
cuprinde rezultatul activităţilor de 
audit şi control , desfăşurate asupra 
modului de formare, de administrare 
şi întrebuinţare a resurselor 
financiare ale statului şi ale 
sectorului public în exerciţiul 

Raport depus 
pe data de 
24.03.2015  

 

CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
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Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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

financiar al anului 2013. 

9 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2013 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2013.  
(poz. I-c-10) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

Contul general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2013 şi contul general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor  
pentru şomaj pe anul 2013 au fost 
întocmite în structura bugetului 
aprobat prin Legea bugetului 
asigurărior sociale de stat 
nr.6/2013, aşa cum a fost modificată 
prin ordonanţele de rectificare a 
bugetului. 

Raport depus 
pe data de 
24.03.2015 

 

 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 
 

10 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general de execuţie a bugetului 
de stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente 
anului 2014. (poz. I-c-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus 
pe data de 
28.06.2016 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

11 

PLx  
191/2017 

 
L 

112/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei publice 
aferente anului 2015. (poz. I-c-12) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuție al bugetului de stat aferent 
anului 2015, cuprinzând venituri în 
sumă de 103.767,6 milioane lei (cu 
5.512,1 milioane lei sub prevederile 
bugetare aprobate), cheltuieli în 
sumă de 125.215,8 milioane lei (cu 
8.399,4 milioane lei sub creditele 
bugetare aprobate) și un deficit în 
sumă de 21.448,2 milioane lei. 
Veniturile încasate la bugetul 
Fondului național unic de asigurări 
sociale de sănătate în anul 2015 au 
fost în sumă de 23.316,6 milioane lei 
(cu 239,1 milioane lei sub 
prevederile bugetare aprobate). 
Cheltuielile bugetului Fondului 
național unic de asigurări sociale de 
sănătate în anul 2015 au fost în 
sumă de 23.489,9 milioane lei (cu 
65,8 milioane lei sub creditele 
bugetare aprobate). 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 
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12 

PLx  
192/2017 

 
L 

113/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2015 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2015.  
(poz. I-c-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuție al bugetului asigurărilor 
sociale de stat aferent anului 2015, 
cuprinzând venituri în sumă de 
54.941,9 milioane lei, cheltuieli 
totale în sumă de 54.705,0 milioane 
lei, rezultând un excedent în sumă de 
236,9 milioane lei. Execuția 
sistemului public de pensii s-a 
realizat astfel: venituri în sumă de 
54.609,4 milioane lei și cheltuieli în 
sumă de 54.609,4 milioane lei. 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

13 

PLx  
280/2017 

 
L 

363/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi 
a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2016. (poz. I-c-
14) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

14 

PLx  
281/2017 

 
L 

364/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2016 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2016.  
(poz. I-c-15) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

15 

PLx  
497/2018 

 
L 

612/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente 
anului 2017. (poz. I-c-16) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 

16 

PLx  
498/2018 

 
L 

613/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2017 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
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 şomaj pe anul 2017.  
(poz. I-c-17) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

31.10.2018 
 
 

17 

PLx  
398/2019 

 
L 

523/2019 
 

Proiect de lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente 
anului 2018. (poz. I-c-18) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului de stat aferent 
anului 2018, cuprinzând venituri în 
sumă de 142.291,0 milioane lei, 
cheltuieli în sumă de 174.674,1 
milioane lei şi un deficit în sumă de 
32.383,1 milioane lei, De asemenea, 
se aprobă contul general anual de 
execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate aferent anului 2018, 
cuprinzând venituri în sumă de 
35.651,3 milioane lei, cheltuieli în 
sumă de 34.854,1 milioane lei, cu 
100,0 milioane lei sub creditele 
bugetare definitive aprobate. 
Execuţia Bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate la finele anului 2018 s-a 
încheiat cu un excedent în sumă de 
797,2 milioane lei.  

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 
 
 

18 

PLx  
399/2019 

 
L 

524/2019 
 

Proiect de lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 
şi a contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2018.  
(poz. I-c-19) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2018, 
cuprinzând venituri în sumă de 
63.800,5 milioane lei, cheltuieli în 
sumă de 63.560,0 milioane lei, şi un 
excedent în sumă de 240,5 milioane 
lei.  

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 
 
 

19 

PLx  
98/2021 

 
L 

30/2021 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a 
Consiliului din 14 decembrie 2020 
privind sistemul de resurse proprii ale 
Uniunii Europene şi de abrogare a 
Deciziei 2014/335/UE, Euratom, 
adoptată la Bruxelles. (poz. I-c-1) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 
 

Ratificarea Deciziei (UE, 
EURATOM) 2020/2053 a Consiliului 
din 14 decembrie 2020 privind 
sistemul de resurse proprii ale 
Uniunii Europene şi de abrogare a 
Deciziei 2014/335/UE, Euratom, 
adoptată la Bruxelles. Între 
principalele modificări ale 
sistemului resurselor proprii 
menţionăm introducerea unui 
instrument de relansare economică a 
Uniunii Europene, cu titlul de 

CD +S  

Adoptată pe 
21.04.2021 

 

La SG din 
data de 
26.05.2021 
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prevedere excepţională şi temporară 
cu scopul unic de a aborda 
consecinţele crizei provocate de 
COVID-19, precum şi majorarea 
plafoanelor resurselor proprii.  

20 

PLx  
220/2021 

 
B 

405/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general de execuţie a bugetului 
de stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente 
anului 2019. (poz. I-c-20) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului de stat aferent 
anului 2019. Veniturile bugetului de 
stat realizate în anul 2019 au fost în 
sumă de 149.338,3 milioane lei, cu 
2.217,5 milioane lei sub prevederile 
bugetare definitive aprobate. 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 
TDR: 
23.06.2021 

 

21 

PLx  
221/2021 

 
B 

406/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2019 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2019.  
(poz. I-c-21) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2019. 
Veniturile totale ale bugetului 
asigurărilor sociale de stat încasate 
în anul 2019 sunt în sumă de 
70.715,0 milioane lei, iar cheltuielile 
totale în sumă de 70.907,2 milioane 
lei, rezultând un deficit de 192,2 
milioane lei. 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

TDR: 
23.06.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.17 - 2021  
Săptămâna 25 – 28 mai 2021  

 

 

22 
 

 
LEGENDA 

 
Abrevieri Comisii: 
 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                                                                                
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi și infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
15. Comisia pentru politică externă 

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 
20. Comisia pentru constituționalitate 
21. Comisia pentru știință și tehnologie 
22. Comisia pentru tineret și sport 

 

CAE 
CROMANII 
CONST 
ȘT 
TIN 

 
 

Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  27 mai 2021 ) 

 
 

I.  În perioada  24 – 27 mai  2021  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 13 rapoarte, din care 5 rapoarte comune 

pentru ședințele comune cu Senatul. 
Comisiile permanente au depus  9  avize. 
Cele  13  rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare              9 
 rapoarte de respingere           4  

 

Rapoartele elaborate se referă la:  
 Proiecte de legi și propuneri legislative: 13           

        Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă.  
La comisii se află în prezent  973  proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 108 pentru raport 

suplimentar.  
       La comisii se află  25  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  prima  sesiune 

ordinară a anului 2021.  
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  321 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
                           271 

 rapoarte suplimentare 
33 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
17 

TOTAL 321 
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ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada 25 – 27 mai 2021 

 
I. Comisia pentru agricultură 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 
417/2020 

Propunere legislativă privind 
exploatarea masei lemnoase 
– raport comun cu Comisia 
pentru mediu 

Crearea cadrului legal în 
vederea combaterii exploatării 
necontrolate a masei lemnoase 

1 deputat,   
respinsă de 

Senat 

9.02.21 
5.05.21 

Raport de 
respingere 
(271/R din 

27.0.21) 

 
II. Comisia pentru drepturile omului 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
131/2021 

Proiect de Lege pentru 
ratificarea Protocolului 
nr.16 adoptat la Strasbourg 
la 24 iunie 2013, semnat 
de România la Strasbourg, 
la 14 octombrie 2014, la 
Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, 
adoptată la Roma la 4 
noiembrie 1950 – raport 
comun cu Comisia 
juridică 

Ratificarea Protocolului nr.16 
adoptat la Strasbourg la 24 iunie 
2013, semnat de România la 
Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la 
Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, adoptată la Roma la 4 
noiembrie 1950. Astfel, principalul 
element de noutate se referă la 
posibilitatea pentru cele mai înalte 
jurisdicţii ale părţilor contractante de 
a solicita un aviz consultativ, atunci 
când apreciază că o anumită cauză 
aflată pe rolul lor ridică o problemă 
gravă privind interpretarea sau 
aplicarea Convenţiei sau a 
protocoalelor sale. Instrumentul 
convenţional reglementează 
conţinutul unei cereri de aviz 
consultativ, procedura de examinare 
a admisibilităţii acestei cereri şi 
procedura de emitere a avizului 
consultativ de către CEDO. Astfel, 
Protocolul nr.16 prevede 
posibilitatea pentru Comisarul pentru 
drepturile omului al Consiliului 
Europei şi pentru înalta parte 
contractantă căreia îi aparţine 
instanţa care a formulat cererea de a 

Guvern 
5.05.21 

13.05.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(264/R din 
25.05.21) 
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prezenta observaţii scrise şi de a lua 
parte la audieri, stipulează 
obligativitatea motivării avizelor 
consultative care se publică şi se 
comunică instanţei care a formulat 
cererea şi înaltei părţi contractante 
căreia îi aparţine instanţa respectivă 
şi caracterul lor obligatoriu. În ceea 
ce priveşte lista celor mai înalte 
jurisdicţii române care pot formula o 
solicitare de aviz consultativ, 
proiectul de act normativ conferă 
legitimare procesuală activă doar 
Curţii Constituţionale şi Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). Aceasta 
din urmă va putea solicita un aviz 
consultativ şi în cadrul procedurii 
sesizării în vederea pronunţării unei 
hotărâri prealabile pentru dezlegarea 
unei chestiuni de drept, cu 
consecinţa recunoaşterii legitimării 
procesuale active mediate şi 
instanţelor îndreptăţite (complet de 
judecată al ÎCCJ, al curţii de apel sau 
al tribunalului, învestit cu 
soluţionarea cauzei în ultimă 
instanţă) să adreseze ÎCCJ o astfel de 
sesizare 

2 PLx 
132/2021 

Proiect de Lege pentru 
adoptarea unor măsuri 
necesare punerii în 
aplicare a Protocolului 
nr.16 adoptat la Strasbourg 
la 24 iunie 2013, semnat 
de România la Strasbourg, 
la 14 octombrie 2014 la 
Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, 
adoptată la Roma la 4 
noiembrie 1950 – raport 
comun cu Comisia 
juridică 

Punerea în aplicare a Protocolului 
nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 
iunie 2013, semnat de România la 
Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la 
Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, adoptată la Roma la 4 
noiembrie 1950. În acest sens, 
proiectul stabileşte că Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) poate 
solicita CEDO să emită un aviz 
consultativ cu privire la chestiuni de 
principiu privind interpretarea ori 
aplicarea drepturilor şi libertăţilor 
din Convenţie sau din Protocoalele la 
aceasta, în cazul în care apreciază că 
avizul consultativ este necesar pentru 
clarificarea unor aspecte ale cauzei 
în vederea pronunţării hotărârii: în 
materie civilă, când este învestită cu 
judecarea cauzei în recurs sau, după 
caz, în procedura sesizării în vederea 
pronunţării unei hotărâri prealabile 

Guvern 
28.04.21 
11.05.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(265/R din 
25.05.21) 
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pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept; în materie penală, când este 
învestită cu judecarea cauzei în 
primă instanţă ori în ultimă instanţă 
în căile ordinare de atac sau, după 
caz, în procedura sesizării în vederea 
pronunţării unei hotărâri prealabile 
pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept. Prin proiectul de act normativ 
se recunoaşte legitimare procesuală 
activă mediată şi instanţelor 
îndreptăţite să sesizeze ÎCCJ în 
vederea pronunţării unei hotărâri 
prealabile pentru dezlegarea unei 
chestiuni de drept (art.519 şi urm. 
din Codul de procedură civilă şi, 
respectiv, art.475 şi urm. din Codul 
de procedură penală). În privinţa 
Curţii Constituţionale a României, 
prin proiect se propune ca solicitările 
de aviz consultativ să poată fi 
formulate în cazul soluţionării 
excepţiilor de neconstituţionalitate 
privind legile şi ordonanţele, precum 
şi al contestaţiilor care au ca obiect 
constituţionalitatea unui partid 
politic. Totodată, se propune 
modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.94/1999 privind participarea 
României la procedurile în faţa 
Curţii Europene a Drepturilor 
Omului şi a Comitetului Miniştrilor 
ale Consiliului Europei şi exercitarea 
dreptului de regres al statului în 
urma hotărârilor şi convenţiilor de 
rezolvare pe cale amiabilă, pentru a 
introduce printre atribuţiile 
Agentului guvernamental pentru 
CEDO şi pe acela de a prezenta 
poziţia Guvernului, în cadrul 
pledoariilor scrise şi orale, în 
procedurile de aviz consultativ. 
Participarea Agentului 
guvernamental pentru CEDO se va 
face cu aprobarea ministrului 
afacerilor externe, după consultarea 
autorităţilor interne cu competenţe în 
domeniul vizat de cererea de aviz 
consultativ 
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3 Plx 
126/2021 

Propunere legislativă 
privind completarea art.5 
din Legea nr.8/2016 
privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute 
de Convenţia privind 
drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi – raport 
comun cu Comisia 
pentru muncă și Comisia 
pentru sănătate 

Completarea art.5 din Legea 
nr.8/2016, în sensul introducerii unei 
prevederi referitoare la exercitarea 
atribuţiilor preşedintelui Consiliului 
de monitorizare de către 
vicepreşedintele acestui Consiliu, 
până la numirea unui nou preşedinte, 
în situaţia în care preşedintele 
Consiliului de monitorizare a fost 
revocat sau eliberat din funcţie 

3 senatori 
27.04.21 
18.05.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(267/R din 
26.05.21) 

4 - 

Raport de activitate al 
Consiliului Național 
pentru Combatearea 
Discriminării pe anul 2019 
– raport comun cu 
Comisia juridică, 
Comisia pentru egalitate 
de șanse și comisiile 
similare de la Senat 

- CNCD 25.05.21 

Raport comun  
de aprobare 
(15/RC din 
25.05.21) 

 

 
III. Comisia pentru mediu 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 
417/2020 

Propunere legislativă privind 
exploatarea masei lemnoase – 
raport comun cu Comisia 
pentru agricultură 

Crearea cadrului legal în vederea 
combaterii exploatării necontrolate 
a masei lemnoase 

1 
deputat,   
respinsă   
de Senat 

9.02.21 
5.05.21 

Raport de 
respingere 
(271/R din 

27.0.21) 

 
IV. Comisia pentru muncă 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 
126/2021 

Propunere legislativă privind 
completarea art.5 din Legea 
nr.8/2016 privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute de 
Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi – 
raport comun cu Comisia 
pentru drepturile omului și 
Comisia pentru sănătate 

Completarea art.5 din Legea 
nr.8/2016, în sensul introducerii 
unei prevederi referitoare la 
exercitarea atribuţiilor 
preşedintelui Consiliului de 
monitorizare de către 
vicepreşedintele acestui Consiliu, 
până la numirea unui nou 
preşedinte, în situaţia în care 
preşedintele Consiliului de 
monitorizare a fost revocat sau 
eliberat din funcţie 

3 senatori 
27.04.21 
18.05.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(267/R din 
25.05.21) 
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V. Comisia pentru sănătate 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 
126/2021 

Propunere legislativă privind 
completarea art.5 din Legea 
nr.8/2016 privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute de 
Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi – 
raport comun cu Comisia 
pentru drepturile omului și 
Comisia pentru muncă 

Completarea art.5 din Legea 
nr.8/2016, în sensul introducerii 
unei prevederi referitoare la 
exercitarea atribuţiilor 
preşedintelui Consiliului de 
monitorizare de către 
vicepreşedintele acestui Consiliu, 
până la numirea unui nou 
preşedinte, în situaţia în care 
preşedintele Consiliului de 
monitorizare a fost revocat sau 
eliberat din funcţie 

3 senatori 
27.04.21 
18.05.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(267/R din 
25.05.21) 

 
VI. Comisia pentru învățământ 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
720/2018 

Cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative în domeniul 
educației – raport comun 
cu Comisia pentru 
constituționalitate 

Modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011, 
precum şi a Legii nr.263/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor, intervenţiile 
legislative vizând, între altele: 
finanţarea complementară, 
cupoane pentru educaţia timpurie, 
formarea iniţială a cadrelor 
didactice pentru educaţia timpurie 
şi învăţământul primar prin 
includerea unui modul special 
pentru însuşirea competenţelor de 
predare în regim simultan, 
scăderea efectivului de copii/elevi 
într-o grupă/clasă în învăţământul 
preuniversitar, introducerea 
bacalaureatului diferenţiat în 
învăţământul românesc precum şi 
extinderea învăţământului dual şi 
la universităţi 

49 parlam. 
14.10.21 
18.05.21 

Raport de 
respingere 
(269/R din 
26.05.21) 
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2 
PLx 

262/2019 

Cererea de rexaminare a 
Legii pentru completarea 
Legii educației naționale 
nr.1/2011 – raport comun 
cu Comisia pentru 
constituțioalitate 

Modificarea art.71 alin.(3) din 
Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul 
ca rezultatele evaluării să se 
exprime în funcţie de nivelul 
ciclului de învăţământ 

29 
senatori 

1.06.20 
18.05.21 

Raport de 
respingere 
(270/R din 
26.05.21) 

 
VII. Comisia juridică 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

131/2021 

Proiect de Lege pentru 
ratificarea Protocolului 
nr.16 adoptat la 
Strasbourg la 24 iunie 
2013, semnat de 
România la Strasbourg, 
la 14 octombrie 2014, la 
Convenţia pentru 
apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor 
fundamentale, adoptată 
la Roma la 4 noiembrie 
1950 – raport comun 
cu Comisia pentru 
drepturile omului 

Ratificarea Protocolului nr.16 
adoptat la Strasbourg la 24 iunie 
2013, semnat de România la 
Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la 
Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, adoptată la Roma la 4 
noiembrie 1950. Astfel, principalul 
element de noutate se referă la 
posibilitatea pentru cele mai înalte 
jurisdicţii ale părţilor contractante de 
a solicita un aviz consultativ, atunci 
când apreciază că o anumită cauză 
aflată pe rolul lor ridică o problemă 
gravă privind interpretarea sau 
aplicarea Convenţiei sau a 
protocoalelor sale. Instrumentul 
convenţional reglementează 
conţinutul unei cereri de aviz 
consultativ, procedura de examinare 
a admisibilităţii acestei cereri şi 
procedura de emitere a avizului 
consultativ de către CEDO. Astfel, 
Protocolul nr.16 prevede 
posibilitatea pentru Comisarul pentru 
drepturile omului al Consiliului 
Europei şi pentru înalta parte 
contractantă căreia îi aparţine 
instanţa care a formulat cererea de a 
prezenta observaţii scrise şi de a lua 
parte la audieri, stipulează 
obligativitatea motivării avizelor 
consultative care se publică şi se 
comunică instanţei care a formulat 
cererea şi înaltei părţi contractante 
căreia îi aparţine instanţa respectivă 
şi caracterul lor obligatoriu. În ceea 

Guvern 
  

5.05.21 
13.05.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(264/R din 
25.05.21)  
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ce priveşte lista celor mai înalte 
jurisdicţii române care pot formula o 
solicitare de aviz consultativ, 
proiectul de act normativ conferă 
legitimare procesuală activă doar 
Curţii Constituţionale şi Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). Aceasta 
din urmă va putea solicita un aviz 
consultativ şi în cadrul procedurii 
sesizării în vederea pronunţării unei 
hotărâri prealabile pentru dezlegarea 
unei chestiuni de drept, cu 
consecinţa recunoaşterii legitimării 
procesuale active mediate şi 
instanţelor îndreptăţite (complet de 
judecată al ÎCCJ, al curţii de apel sau 
al tribunalului, învestit cu 
soluţionarea cauzei în ultimă 
instanţă) să adreseze ÎCCJ o astfel de 
sesizare 

2 
PLx 

132/2021 

Proiect de Lege pentru 
adoptarea unor măsuri 
necesare punerii în 
aplicare a Protocolului 
nr.16 adoptat la 
Strasbourg la 24 iunie 
2013, semnat de 
România la Strasbourg, 
la 14 octombrie 2014 la 
Convenţia pentru 
apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor 
fundamentale, adoptată 
la Roma la 4 noiembrie 
1950 – raport comun 
cu Comisia pentru 
drepturile omului 

Punerea în aplicare a Protocolului 
nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 
iunie 2013, semnat de România la 
Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la 
Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, adoptată la Roma la 4 
noiembrie 1950. În acest sens, 
proiectul stabileşte că Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) poate 
solicita CEDO să emită un aviz 
consultativ cu privire la chestiuni de 
principiu privind interpretarea ori 
aplicarea drepturilor şi libertăţilor 
din Convenţie sau din Protocoalele la 
aceasta, în cazul în care apreciază că 
avizul consultativ este necesar pentru 
clarificarea unor aspecte ale cauzei 
în vederea pronunţării hotărârii: în 
materie civilă, când este învestită cu 
judecarea cauzei în recurs sau, după 
caz, în procedura sesizării în vederea 
pronunţării unei hotărâri prealabile 
pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept; în materie penală, când este 
învestită cu judecarea cauzei în 
primă instanţă ori în ultimă instanţă 
în căile ordinare de atac sau, după 
caz, în procedura sesizării în vederea 
pronunţării unei hotărâri prealabile 
pentru dezlegarea unor chestiuni de 

Guvern 
28.04.21 
11.05.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(265/R din 
25.05.21) 
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drept. Prin proiectul de act normativ 
se recunoaşte legitimare procesuală 
activă mediată şi instanţelor 
îndreptăţite să sesizeze ÎCCJ în 
vederea pronunţării unei hotărâri 
prealabile pentru dezlegarea unei 
chestiuni de drept (art.519 şi urm. 
din Codul de procedură civilă şi, 
respectiv, art.475 şi urm. din Codul 
de procedură penală). În privinţa 
Curţii Constituţionale a României, 
prin proiect se propune ca solicitările 
de aviz consultativ să poată fi 
formulate în cazul soluţionării 
excepţiilor de neconstituţionalitate 
privind legile şi ordonanţele, precum 
şi al contestaţiilor care au ca obiect 
constituţionalitatea unui partid 
politic. Totodată, se propune 
modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.94/1999 privind participarea 
României la procedurile în faţa 
Curţii Europene a Drepturilor 
Omului şi a Comitetului Miniştrilor 
ale Consiliului Europei şi exercitarea 
dreptului de regres al statului în 
urma hotărârilor şi convenţiilor de 
rezolvare pe cale amiabilă, pentru a 
introduce printre atribuţiile 
Agentului guvernamental pentru 
CEDO şi pe acela de a prezenta 
poziţia Guvernului, în cadrul 
pledoariilor scrise şi orale, în 
procedurile de aviz consultativ. 
Participarea Agentului 
guvernamental pentru CEDO se va 
face cu aprobarea ministrului 
afacerilor externe, după consultarea 
autorităţilor interne cu competenţe în 
domeniul vizat de cererea de aviz 
consultativ 

3 
Plx 

125/2021 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi 
procurorilor şi Legii 
304/2004 privind 
organizarea judiciară 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, precum 
şi a Legii nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară. Potrivit 
expunerii de motive, demersul 
legislativ are ca obiect 
implementarea Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.454/2020. Astfel, 
se propune reglementarea la nivel de 

22 parlam. 20.05.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(266/R din 
25.05.21) 
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lege a tuturor aspectelor care privesc 
transferul magistraţilor în cadrul 
instanţelor şi parchetelor, dar şi la 
instituţii publice, precum şi trecerea 
judecătorilor în funcţia de procuror şi 
a procurorilor în funcţia de 
judecător. Totodată, se propune şi 
modificarea Legii nr.304/2004, în 
sensul reducerii vechimii necesare 
pentru numirea procurorilor în cadrul 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a 
Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism. Astfel, 
pentru a fi numiţi în cadrul direcţiilor 
specializate ale Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, procurorii trebuie să aibă o 
vechime de cel puţin 7 ani în funcţia 
de procuror sau judecător 

4 - 

Raport de activitate pe 
anul 2018 al Consiliului 
Național pentru 
Studierea Arhivelor 
Securității – raport 
comun cu comisia 
similară de la Senat 

- CNSAS 25.05.21 

Raport comun  
de aprobare 
(13/RC din 
25.05.21) 

 

5 - 

Raport de activitate pe 
anul 2019 al Consiliului 
Național pentru 
Studierea Arhivelor 
Securității – raport 
comun cu comisia 
similară de la Senat 

- CNSAS 25.05.21 

Raport comun  
de aprobare 
(14/RC din 
25.05.21) 

 

6 - 

Raport de activitate al 
Consiliului Național 
pentru Combatearea 
Discriminării pe anul 
2019 – raport comun 
cu Comisia pentru 
drepturile omului, 
Comisia pentru 
egalitate de șanse și 
comisiile similare de la 
Senat 

- CNCD 25.05.21 

Raport comun  
de aprobare 
(15/RC din 
25.05.21) 

 

7 - 

Raport de activitate pe 
anul 2018 al instituției 
Avocatului Poporului – 
raport comun cu 
Comisia similară de la 
Senat 

- 
Avocatul 
Poporului 

25.05.21 

Raport comun  
de aprobare 
(16/RC din 
26.05.21) 
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8 - 

Raport de activitate pe 
anul 2019 al Consiliului 
Legislativ – raport 
comun cu Comisia 
similară de la Senat 

- 
Consiliul 
Legislativ 

25.05.21 

Raport comun  
de aprobare 
(17/RC din 
26.05.21) 

                                                                                                  
VIII. Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului 
Obiect de 

reglementare 
Iniţiator 

Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 - 

Raport de activitate al Consiliului Național 
pentru Combatearea Discriminării pe anul 
2019 – raport comun cu Comisia pentru 
drepturile omului, Comisia juridică și 
comisiile similare de la Senat 

- CNCD 25.05.21 

Raport comun  
de aprobare 
(15/RC din 
25.05.21) 

 

 
IX. Comisia pentru constituționalitate 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

720/2018 

Cererea de 
reexaminare a Legii 
pentru modificarea 
și completarea unor 
acte normative în 
domeniul educației – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
învățământ 

Modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, precum şi a Legii 
nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea creşelor, intervenţiile 
legislative vizând, între altele: finanţarea 
complementară, cupoane pentru educaţia 
timpurie, formarea iniţială a cadrelor 
didactice pentru educaţia timpurie şi 
învăţământul primar prin includerea unui 
modul special pentru însuşirea competenţelor 
de predare în regim simultan, scăderea 
efectivului de copii/elevi într-o grupă/clasă în 
învăţământul preuniversitar, introducerea 
bacalaureatului diferenţiat în învăţământul 
românesc precum şi extinderea 
învăţământului dual şi la universităţi 

49 
parlam. 

14.10.20 
18.05.21 

Raport de 
respingere 
(269/R din 
26.05.21) 

2 
PLx 

262/2019 

Cererea de 
rexaminare a Legii 
pentru completarea 
Legii educației 
naționale nr.1/2011 
– raport comun cu 
Comisia pentru 
învățământ 

Modificarea art.71 alin.(3) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările 
şi completările ulterioare, în sensul ca 
rezultatele evaluării să se exprime în funcţie 
de nivelul ciclului de învăţământ 

29 
senatori 

1.06.20 
18.05.21 

Raport de 
respingere 
(270/R din 
26.05.21) 
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X. Comisia pentru tineret și sport 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

219/2019 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.69/2000, urmărindu-se, printre 
altele, unificarea dispoziţiilor legale cu 
privire la tipurile de contracte încheiate 
de către participanţii la activitatea 
sportivă. De asemenea, proiectul 
prevede abilitarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului să poată 
asigura respectarea condiţiilor legale 
de către federaţiile spotive naţionale pe 
ramură de sport, prin convocarea de 
către acesta a unei adunări generale 
extraordinare pentru alegerea altor 
organe executive de către membrii 
asociaţi ai federaţiei, au remedierea de 
către organul de conducere al 
federaţiei a unor încălcări a actelor 
constitutive, a statutelor sau a actelor 
normative 

26 
parlam.,   
adoptat    
de Senat 

19.05.21 

Raport de 
respingere 
(268/R din 
26.05.21) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 
Grupul parlamentar al Partidului Social 
Democrat 

 
 Declarații 

 
Jefuitorii de păduri și marii poluanți, noile ținte ale Parlamentului European 

 
Stimați colegi, 
Parlamentul European a anunțat că urmează să adopte un raport referitor la răspunderea companiilor pentru pagubele 

produse mediului. Perspectiva oferită de acest raport va permite pedepsirea unor entități care, până acum, nu au dat socoteală 
pentru acțiuni iresponsabile și dăunătoare omului și mediului.  

Prevederile acestui document ar putea să reechilibreze unele situații și să scoată la lumină practicile murdare și 
neconcurențiale ale unor mari poluatori. Și aici fac trimitere la diversele entități economice care încearcă să evite legislația 
europeană prin filiale deschise în țări terțe și permisive sau la cele care au ras păduri în Europa și n-au răspuns niciodată în fața 
legii. Iar dezastrul provocat prin defrișările haotice și-a făcut puternic simțită prezența printr-o gamă largă de calamități 
naturale, de la inundațiile catastrofale soldate cu pierderi de vieți omenești și pagube materiale, și până la cele care au afectat 
biodiversitatea.  

Animalele sălbatice s-au trezit cu habitatele nimicite, fiind forțate să-și depășească teritoriile, să înfrunte toate pericolele 
iminente pe care le presupune prezența omului și a civilizației și să-și caute hrana la marginea orașelor. Mass media internă 
abundă, de aproape 30 de ani, în știri despre animalele sălbatice care atacă animalele domestice sau chiar oamenii ca să-și 
procure hrana din gunoaiele de pe la periferiile unor localități. Tot potrivit acelorași știri, multe dintre vietățile sălbatice ajung 
să fie schilodite sau chiar împușcate mortal de oameni fie de teamă, fie în gesturi legitime de autoapărare. Iar acest tablou 
înfricoșător al suferinței imposibil de verbalizat de către viețuitoarele pădurilor, dar uneori suficient de feroce prin tragismul 
său creionat de om trebuie să ne responsabilizeze în special pe noi, pe plan intern, și să ne facă să înțelegem că trebuie să 
renunțăm să acceptăm preponderent premisele unor noi abuzuri față de păduri, rezultate din sincope legislative sau din forțarea 
circumstanțelor solitudinilor conjuncturale ale codrilor.  

Declarațiile conform cărora ”ar fi nevoie să tăiem copacii ca să facem loc pășunilor” le dau apă la moară atât 
braconierilor, cât și hoților de lemne. Astfel de afirmații atât de grave, ca să nu le numesc și iresponsabile, nu doar că nu au 
niciun fel de justificare logică, dar nici nu trebuie să se mai audă vreodată dinspre un ministru responsabil exact cu protecția 
mediului înconjurător. În orice altă țară cu o democrație ceva mai matură decât cea a noastră, o astfel de declarație atrăgea 
prezentarea demisiei de onoare a respectivului demnitar care a dat frâu liber, în spațiul public, unor astfel de opinii personale și 
de-a dreptul distructive. 

Cu certitudine la nivelul Ministerului Mediului avem nevoie nu doar de o schimbare de retorică, ci și de fapte concrete 
care să conveargă cu adevărat către protecția și conservarea pădurilor. Sau și mai indicată ar fi schimbarea actualei guvernări 
cu una care a performat cu adevărat pentru bunăstarea tuturor românilor prin măsurile implementate. Firește, dragi colegi, că 
mă refer la o nouă guvernare PSD de care România și toți românii au, pe zi ce trece, și mai mare nevoie! Așadar, iată încă un 
motiv plauzibil pentru schimbare care e și necesară și așteptată de fiecare dintre noi, cei care ne iubim patria și punem preț pe 
toate bogățiile sale naturale.  

De asemenea, de schimbare aveam nevoie și printr-un Green Deal-ul european care nu trebuie să rămână o schemă pe 
hârtie a revoluției în domeniul protecției mediului, ci să distribuie responsabilitatea echitabil între cei care generează poluarea.    

Altfel spus, responsabilitatea poluării nu trebuie să fie centrată către umerii agricultorilor, după cum unele curente de 
opinie vor să impună ca adevăr absolut această teză în baza unor cercetări suficient de bine finanțate privind poluarea rezultată 
în urma utilizării pesticidelor și îngrășămintelor, a unor tehnologii mai puțin verzi sau chiar din creșterea animalelor! Și cu atât 
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mai mult să exonereze alte ramuri ale economiei care poate că au o contribuție și mai generoasă la accentuarea acestui 
fenomen global atât de nociv.  

În opinia mea, responsabilitatea pentru deteriorarea constantă a mediului înconjurător trebuie distribuită 
nediscriminatoriu, la toate nivelurile și sectoarele economice, precum și la cel al factorilor decidenți.  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Alda Adrian 
*** 

 

Declarație politică 
 

Noua șaradă pe care o pregătesc, tot păgubos și tot arogant, guvernanții se numește sec PNRR. Ei folosesc acronimul 
unui proiect care ar trebui să revitalizeze economia României ca și cum ar opera cu noțiuni sofisticate, ca și cum ar lucra cu o 
chestiune de nișă și instrumente specioase. PNRR e prezentat ca fiind sursa soluțiilor pentru toate problemele rostite și 
matricea magică in care se vor desfășura Planul Național de Redresare și Reziliență este, în fapt, harta terenului pe care vom 
păși cu toții în anii ce vin, este un program cu elemente obligatorii o dată ce a fost aprobat de Bruxelles, este suma măsurilor 
politice, economice și administrative care vor guverna viața noastră în viitor – cu toate acestea el este ascuns cu strășnicie. 
Auzim peste tot și la toate momentele de PNRR, dar n-a văzut nimeni Planul în afara echipei de farsori care l-au elaborat astfel 
încât să-și poată hrăni îndestulător partenerii din ONG-uri și sponsorii politici. In ultimele două luni impostorii care croșetează 
la rubrici și sume și obsesii personale pe care și le doresc a fi incluse in Plan au comunicat obsesiv pe platforma lor preferată, 
pe Facebook, că organizează prezentări, dezbateri, întâlniri și consultări cu toate categoriile de public sau specialiști – pentru 
publicul lor, aceasta mimă a transparenței este suficientă. S-au dus chiar și in comisii parlamentare, doar în cele conduse de 
membrii partidului lor, ca să nu cumva să le încurce comisia demersul. Au mai organizat chiar și dezbateri publice sau 
emisiuni televizate despre PNRR. Chiar s-au întrebuințat sa facă dribling printre solicitările legitime ale Parlamentului, dar 
totuși să nu fie atât de vizibil că fug, se ascund, ascund Planul și vor face orice astfel încât acesta să nu fie dezbătut în 
Parlament. In toate țările europene Planurile au fost discutate, dezbătute și votate în parlamentele naționale. Apostolii 
transparenței de la PLUSR-PNL refuză să dezbată și să voteze in Parlamentul României Planul prin care ne angajăm la 
reforme, măsuri și împrumuturi pentru următoarele decenii. Au majoritate în Parlament, nu de vot le este frică, și-ar putea 
valida prin voturile coaliției lor păguboase orice Plan, orice măsuri, orice recompense pentru acoliții și sponsorii lor- așa cum 
s-a văzut că fac deja. Nu de rezultatul dezbaterii democratice le este lor frică, ci, mai grav, de dezbaterea însăși. Nimeni nu 
trebuie să știe, să vadă, să pună la îndoială sau, Doamne Ferește, să poată contesta formulele din PNRR prin care ei și prietenii 
lor se înșurubează la banii europeni. La fiecare dezbatere ei au prezentat o schița a PNRR, au utilizat grafice si termeni 
specifici si hârtii colorate cu „piloni” si „politici sectoriale” si au ascuns sub abordarea strategica doar enunțuri generale. 
Nimeni n-a văzut, însă Planul! Nimeni nu-l poate studia în întregime pentru că nimeni nu are acces decât la schița prescurtată 
și abil împachetată a artizanilor lui. Chiar și din unghiul restrâns la care avem acces, se vede lesne că Planul National de 
Redresare si Reziliență al României nu adresează problemele reale, ci doar viziunea îngustă, obsesiile și umorile politicienilor 
care l-au întocmit. PNRR-ul României, spre deosebire de Planurile Naționale ale celorlalte țări europene, care își revitalizează 
economiile, își ajută companiile și cetățenii, își consolidează pașii spre viitor sustenabil, PNRR întocmit de PNL-PLUSR va fi 
strâmb, discreționar, chinuit și se va dovedi ineficient. Ca toate lucrurile pe care le-au făcut oameni meschini, cu mintea 
îmbâcsită și cu agendă personală așezată înaintea nevoilor obiective. PNRR putea să ne ajute viitorul, dar oamenii mici n-au 
construit niciodată lucruri mari! 

Deputat 
Eugen Bejinariu 

*** 
 

#RomaniiTrebuieSaStie 
 

PNRR-ul guvernului Cîțu ascunde un Plan Sinistru de Austeritate pentru România. PSD nu va susține NICIODATĂ 
acest Plan care taie venituri-pensii, salarii, alocații, care amputează grav puterea de cumpărare, anulează facilități, crește taxe și 
impozite. Nu mai e vorba de un Plan de Redresare și Reziliență, ci un Plan Sinistru de Austeritate. 

Este o mare minciună că România are 29 de miliarde din PNRR, o minciună întreținută de Iohannis, Cîțu și Ghinea,. În 
realitate România are doar 14 miliarde de la UE pentru PNRR. 
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Diferența, de 15 miliarde de euro, este un împrumut de tip FMI care va pune un jug social crâncen pe România. 
Acesta este adevărul pe care guvernarea Cîțu voia să-l ascundă, motiv pentru care a și secretizat totul.  
PSD l-a aflat și avertizează că acest împrumut, condiționat de acceptarea unor politici dure de austeritate, va avea efecte 

nocive grave asupra populației, firmelor românești și nivelului de trai; practic guvernul Cîțu revine la politica strânsului curelei 
din timpul acordurilor FMI. 

Iată ce înseamnă acest plan de austeritate: 
1)  Înghețarea pensiilor pe 5 ani 
2)  Înghețarea salariilor pe 5 ani 
3)  Înghețarea alocațiilor 
4) Creșterea vârstei de pensionare, negată formal, dar confirmată pe fond, atât de documente cât și declarativ, de 

ministrul Turcan. 
Ceea ce Turcan consideră opțiune, este în realitate o condiționare – ori pensie, ori salariu, în sistemul public - care 

inevitabil va conduce la creșterea prelungirii perioadei active” așa cum a zis Turcan, adică la creșterea efectivă a vârstei de 
pensionare.  

“Vârsta de pensionare va fi legată cu creșterea speranței de viață atât la bărbați cât și la femei, cel târziu până în 2035.”  
5) Creșterea unor taxe în zona IT și în zona IMM-urilor unde se ofereau stimulente pentru susținerea acestor sectoare. 
6) Cel puțin dublarea impozitelor pe proprietate la persoanele fizice. 
Din toate aceste motive/condiționalități dure, restul celorlalte state UE, cu excepția Italiei și României, au refuzat 

împrumutul din PNRR, pentru că nu vor să-și pună acest jug social și s-au rezumat doar la accesarea grant-urilor, respectiv a 
sumelor nerambursabile. 

Deputat 
Florin Buicu 

*** 
 

România reală e sufocată de scumpiri 
 
După pandemie, românii vor fi crunt loviți și de sărăcie, pe fondul scumpirilor produse de la începutul anului și ca efect 

al celor anunțate deja pentru această vară. Guvernul dreptei fără idei și strategii nu poate concepe alte măsuri în afară de tăieri 
de salarii, diminuări de venituri sau scumpiri generale, fapt ce va afecta dureros și în mod direct nivelul de trai al românilor, în 
special al celor cu posibilități materiale reduse. 

De la 1 iulie, gazele pentru consumatorii casnici se scumpesc cu 25%, iar curentul electric cu încă 7,5%. Majorarea 
excesivă a prețului energiei și al carburanților, cu peste 10% până acum, a generat creșteri în lanț ale prețurilor la alimentele de 
bază și bunuri de consum indispensabile populației. 

În aceste condiții, viața românilor va fi din ce în ce mai dificilă, situație complicată și de faptul că în ultimul an de 
pandemie numărul celor care au rămas fără locuri de muncă a crescut considerabil. 

Le pasă celor din guvernul lui Iohannis de soarta românilor? Nu le pasă! Ei vor să scape bugetul de faliment tot pe 
spatele oamenilor, într-un dispreț fără margini față de cei nevoiași și îndatorând țara pe zeci de ani. Toate acestea pentru a-și 
satisface clientela politică, pe fondul haosului generalizat produs de criza sanitară.  

Dacă veniturile au fost înghețate, scumpirile vor fi dezghețate în plină vară, iar oamenii sunt în continuare mințiți, așa 
cum a făcut-o ministrul liberal Popescu, care spunea la momentul liberalizării pieței energiei că: „energia electrică şi gazele 
pentru populaţie nu au niciun motiv să fie scumpite nici de la 1 ianuarie 2020 şi nici în iulie 2021, când preţul gazelor la 
producător va fi liberalizat”.  

În realitate, liberalizarea a determinat scumpiri ce vor continua în următoarea perioadă, afectând grav puterea de 
cumpărare și sărăcind astfel populația României, oricum campioana Europei la acest capitol. 

În același timp, Cîțu anunță cu emfază o creștere economică inexistentă, deoarece nu este posibil ca un asemenea 
indicator să nu se regăsească în nivelul de bunăstare al tuturor românilor.  

Guvernanții trebuie să ne spună de ce creșterea economică nu se regăsește în majorarea alocațiilor copiilor și a pensiilor, 
așa cum a legiferat PSD, dacă tot avem un excedent de bani în buget. 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
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Deșeuri periculoase introduse ilegal în România 
Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Problema deșeurilor introduse ilegal în țara noastră prin Portul Constanța nu constituie un incident singular. Din păcate 

fenomenul a căpătat dimensiuni înspăimântătoare și a devenit o practică frecventă. Tone de deșeuri periculoase iau calea țării 
noastre prin containere ce ajung pe cale maritimă sau rutieră. 

Se cunoaște faptul că România nu stă foarte bine nici la capitolul gestionării deșeurile proprii. Avem una dintre cele mai 
slabe rate din Uniunea Europeană la capitolul reciclare și nici la colectarea selectivă nu putem spune că îndeplinim normele 
europene impuse. 

În acest context este revoltător să vedem cum țara noastră devine groapa de gunoi a Europei. În lipsa mijloacelor 
legislative care să pună capăt acestei practici dar și din cauza lipsei de reacție a autorităților, a carențelor în privința aparaturii 
de specialitate ce poate depista în timp util deșeurile periculoase, tone de gunoaie ajung în țara noastră prin transporturi 
clandestine și sfârșesc apoi în incineratoare sau abandonate pe câmpuri sau la margini de localități. 

Se subînțelege ce impact are acest lucru asupra mediului. Calitatea aerului, a solului sau a pânzei freatice sunt 
periclitate. Sănătatea noastră este pusă în pericol. Imaginea României în Europa este compromisă.  

O țară care permite să se întâmple astfel de fenomene nu poate fi privită ca un partener respectabil și de încredere  în 
Uniunea Europeană. 

De toate aceste aspecte ar trebui să țină cont domnul Tanczos Barna, Ministrul Mediului, care întrebat în cadrul unei 
conferințe de presă de măsurile pe care le are în vedere pentru a gestiona cu celeritate și responsabilitate această problemă, a 
ridicat neputincios din umeri și ne-a promis că va discuta cu autoritățile germane (țara din care au provenit cele mai multe 
containere de deșeuri). 

Consider că nu mai suntem în punctul în care “o discuție” poate salva situația. La nivel declarativ oricine poate da 
asigurări și promisiuni. Dacă însă aceste discuții nu sunt completate de măsuri concrete din partea statului român, deșeurile vor 
continua să intre în țara noastră și pe viitor. 

Este rezonabil să credem că autoritățile germane ar putea întreprinde ceva în sensul acesta dar este OBLIGAȚIA și 
RESPONSABILITATEA noastră să ne asigurăm că acest lucru se va întâmpla. Atitudinea serviabilă, umilă și neputincioasă în 
relațiile cu alte țări membre UE nu își are locul. Suntem țară cu drepturi depline și trebuie să arătăm că nu putem permite să 
fim bătaia de joc și groapa de gunoi a altora. 

Cât despre lipsa aparaturii de specialitate care scanează conținutul containerelor dar și înăsprirea controalelor, astfel 
încât să fie verificate toate containerele, nu doar cele suspecte, așteptăm ca Ministerul Mediului și instituțiile din subordonare 
să vină și cu inițiative, proiecte, măsuri, cu alocarea de resurse pentru aparatura necesară unui control riguros. Nu își dorește 
nimeni un  ministru care își arată veșnic îngrijorarea și mâhnirea. Fapte, nu vorbe. 

Vă mulțumesc.             
Deputat 

Cristina Ileana Dumitrache 
*** 

Austeritatea - proiect de țară 
Stimaţi colegi, 
Am aflat cu stupoare despre promisiunile făcute de către guvernanții noștri liderilor europeni, în speranța primirii 

fondurilor europene pentru Planul de Redresare și Reziliență. 
În loc să meargă la Bruxelles cu proiecte bine documentate, care să poată fi finalizate până în 2026 și care să aducă o 

multiplicare a veniturilor la bugetul de stat, ei au promis austeritate pe toate planurile. 
După ce că au nesocotit legile în vigoare și au amânat majorarea pensiilor și a salariilor, acum promit că vor menține 

înghețate aceste venituri. Nu numai că nu le vor mări cum au promis și cum trebuie conform legii, dar nici măcar nu le vor 
indexa cu inflația, în traducere liberă asta înseamnă o scădere a puterii de cumpărare a românilor. 

Actualii guvernanți au promis că vor menține la nivelul actual cheltuielile cu pensiile, nefiind preconizate creșteri pe 
termen scurt și mediu. Efectiv nu știu cum vor reuși acest lucru, mai ales că datele ne arată că vor fi mai mulți pensionari peste 
un an, asta înseamnă că vor tăia din pensii? 

Desigur, mai există și varianta măririi vârstei de pensionare, visul PNL-ului de când a venit la guvernare. Poate au de 
gând să mărească vârsta de pensionare la 100 de ani, să nu-și mai bată capul cu plata acestora. Este inadmisibil modul în care 
actualii guvernanți tratează pensionarii și românii, în general. 
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De altfel, au promis și înghețarea salariilor, ceea ce înseamnă nu numai că puterea de cumpărare a românilor va scădea, 
dar și că se vor menține inechitățile dintre venituri din sistemul bugetar. 

Mai mult, au plusat cu eliminarea unor facilități fiscale (impozitul pe venit, impozitul pe profit și contribuțiile sociale) și 
creșterea impozitului pe proprietate. 

Deși toate studiile economice din ultimile două decenii arată că austeritatea nu ajută deloc revenirea economică, din 
contră, coaliția PNL-USR-UDMR are un singur proiect de țară –AUSTERITATEA. 

Toate țările acordă mai multe facilități fiscale și măresc stimulentele pentru a ajuta economia țărilor lor să iasă din 
recesiune, noi facem din austeritate unica reformă. 

PSD se opune ferm acestor măsuri ilogice și care aruncă și mai mulți români în sărăcie și se va folosi toate mijloacele 
legislative pentru a bloca astfel de aberații. 

Acest plan al guvernanților ne arată că suntem obligați să depunem o moțiune de cenzură și să scăpăm de Guvernul 
austerității cât mai repede.   

Vă mulţumesc.                 Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
 

Guvernul Cîțu a blocat deliberat accesul la școală al elevilor prin alocarea de zero lei 
pentru decontarea navetei și prin blocarea cadrului legal între ministere 

 

Stimați membrii ai Parlamentului României, 
Fac un apel public către premierul Cîțu pentru deblocarea urgentă a decontărilor privind asigurarea transportului gratuit 

al copiilor din localitatea de domiciliu la școală prin alocarea de fonduri, care nu au fost incluse de guvern în bugetul pentru 
2021. După ce că nu au fost alocate fonduri, de peste 3 luni se face ping-pong cu accesul la educație al sutelor de mii de elevi 
din mediul rural pentru că miniștrii Dreptei nu se înțeleg între ei, cel de la Educație, cu cel de la Transporturi și cu cel de la 
Dezvoltare. De vină ca întotdeauna sunt autoritățile locale, nu Guvernul care prin lege trebuia să transfere banii către școli. 

Mai mult decât atât, de la începutul anului școlar, mai exact din data de 14 septembrie 2020, și până în data de 4 
noiembrie 2020, Consiliile Județene s-au aflat în imposibilitatea de a identifica sursa legală de finanțare pentru plata 
transportului elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu.  În data de 5 noiembrie 2020, art. 84, art. 104 și art. 
105 din Legea nr. 1/2011 au fost modificate, iar cheltuielile cu transportul elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de 
domiciliu au fost trecute de la finanțarea complementară, la finanțarea de bază. Fiind clasificate astfel, aceste cheltuieli 
trebuiau cuprinse în Legea bugetului de stat. 

Am folosit toate instrumentele și pârghiile legale pentru a debloca această situație prin care practic le este refuzat 
dreptul la învățământ copiilor, ale căror familii nu își permit să plătească sute de lei lunar pentru transportul de acasă la școală 
și înapoi.  

Am depus amendamente la bugetul pentru acest an, am transmis interpelări și întrebări ministrului Transporturilor, 
ministrului Educației și prim-ministrului în care am solicitat rezolvarea în regim de urgență a decontării integrale pentru ca toți 
elevii să beneficieze de transport gratuit.  

Din păcate, nici apelurile mele și ale colegilor mei și nici strigătele de disperare ale asociațiilor de elevi nu au fost luate 
în considerare de acest guvern orb și surd la problemele cu care se confruntă copiii din rural, care nu au cum să ajungă la 
școală.  

Este o bătaie de joc la adresa părinților care nu își permit să achite transportul din localitatea de domiciliu până la școală 
și o restricționare a dreptului la educație asigurat tuturor copiilor prin Constituție.  

Sute de mii de elevi abandonează școala din cauza unui guvern inert și incapabil să se pună de acord și să aloce 
fondurile necesare decontării navetei. În câteva zile se termină anul școlar și copiii nu au avut acces la educație din cauza 
Guvernului Cîțu, ocupat cu alegerile din PNL și cu tăiatul de panglici. 

În toate răspunsurile la întrebările și interpelările adresate guvernanților au fost invocate neconcordanțe legislative, o 
ordonanță de urgență care se află în dezbatere de mai multe luni de zile. În același timp, ministerele au dat vina unele pe altele 
și au împins responsabilitatea către autoritățile locale, fără să țină seama o secundă de solicitările elevilor și părinților, care au 
ieșit și în stradă pentru a cere respectarea dreptului la educație. 
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Stimați colegi, vă anunț că susțin toate revendicările elevilor și îi atenționez pe guvernanți să nu adopte proiectul 
Ordonanței de Urgență emis de Ministerul Educației pentru că va elimina gratuitatea, iar naveta elevilor va fi decontată parțial 
sau deloc din cauza prețurilor prevăzute de tarifele maximale care vor fi cu mult peste costurile abonamentelor de transport.  

Soluția este una singură, este foarte simplă și constă în alocarea de bani de la bugetul de stat. Această situație putea fi 
rezolvată de la începutul anului, dar au întârziat bugetul și apoi au aprobat ZERO lei pentru transportul elevilor.  

Așadar, Guvernul Cîțu este direct responsabil pentru încălcarea dreptului la educație a sute de mii de elevi și pentru 
încălcarea legislației europene, care prevede obligația de a încheia contracte de servicii publice pentru a stabili restricții 
operatorilor privați, tarifele maximale fiind în contradicție cu acestea. 

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 

 
Eficiența energetică și reducerea emisiilor de carbon, ca politici de tranziție către o energie  

verde, trebuie să se regăsească în PNRR și să conducă la un progres în înțelegerea necesității unui mediu protejat  
în România. Altfel, vom rămâne în urma țărilor europene 

Doamnelor și domnilor, 
Stimați colegi, 
După numeroase discuții sterile pe tema PNRR și nereușite ale coaliției de guvernare în a concepe un plan în acord cu 

nevoile reale ale României și cu obiectivele UE, acest plan trebuie refăcut, discutat în Parlament și depus la Bruxelles pe 31 
mai. Până la această dată mai este doar o săptămână. Una dintre condițiile pe care UE le-a impus este, așa cum PSD a cerut 
permanent, însă fără efect din partea coaliției, ca PNRR să fie prezentat în Parlament, cum de altfel au procedat statele 
europene importante. Coaliția PNL-USR-PLUS-UDMR s-a dovedit a fi incapabilă în a demonstra profesionalism și experiență 
în conceperea acestui plan esențial pentru nevoile de dezvoltare și refacerea economiei după criza generată de pandemia 
COVID-19. Mai mult, am văzut în ultimele luni că România nu are o strategie pentru funcționarea agriculturii la un potențial 
ridicat așa cum ar trebui, nu are soluții pentru irigații, mai rău își taie pădurile, vânează fauna protejată, și chiar tragic, 
depozitează gunoaie aduse din țări europene. 

PNRR reprezintă o șansă pentru ca România să deprindă o nouă viziune, chiar și în ultimul ceas, de a se dezvolta, și a 
proteja interesul național nu cel al diverselor grupuri aflate la guvernare. Proiectele de mediu trebuie să fie parte integrantă din 
PNRR. PSD, partid cu viziune europeană, pledează pentru proiecte de dezvoltare în acord cu viziunea europeană asupra 
dezvoltării durabile și tranziției verzi, și considerăm că România trebuie să facă pași concreți pentru a îndeplini aceste 
obiective prin aplicarea unei politici de mediu consecvente. Strategiile UE până în 2050 sunt de a implementa un sector 
energetic mai eficient pentru protejarea mediului și pentru creșterea economiei fără a afecta mediul. Astfel PNRR trebuie să fie 
în acord cu agenda europeană privind investițiile în energie curată recomandate de pachetul de măsuri al Comisiei privind 
redresarea economică Next Generation EU și Pactul verde european.  

Una dintre temele importante din PNRR privește promovarea energiilor regenerabile. La nivel european, energia din 
surse regenerabile a reprezentat anul trecut principala sursă de producţie de electricitate. Prin  Planul Național Integrat în 
domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, România trebuie să ajungă în domeniul energiei din surse 
regenerabile la cel puțin la 25 % în anul 2022 și 30 %  în 2030. Mai mult, UE recomandă ca țara noastră să ajungă în 2030 la o 
țintă de 34 %. Aceste obiective pot fi bine integrate și corelate cu obiectivele de dezvoltare și tranziție verde din PNRR în 
condițiile în care guvernanții înțeleg că mediul este o temă de maximă urgență în România.  

Pentru a avea o opțiune facilă și sigură pentru decarbonizarea sectorului energetic care este accentuată de instituțiile 
europene de câțiva ani, România trebuie să aibă un sistem deja pregătit, cu investiții în capacități noi de producție a energiei 
electrice cu emisii reduse de carbon și mai multe posibilități concrete în ceea ce privește resursele regenerabile în producerea 
energiei electrice, obiective care se pot concretiza prin proiecte serioase care să fie incluse în PNRR. Eficiența energetică este 
strâns legată de investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea mecanismelor de producere și diversificarea surselor de stocare. 
Comisia Europeană recomandă de asemenea decarbonizarea sectorului de transport, respectiv prioritizarea transportului 
feroviar. Aceste aspecte ar trebui să fie înțelese de coaliția de guvernare care în loc să creeze facilități pentru mobilitatea 
feroviară mai ales a studenților, au redus facilitățile și posibilitățile de a încuraja acest segment de transport.  

PNRR este o șansă mare pentru România doar dacă guvernul înțelege că este nevoie de cooperare și expertiză solidă din 
partea specialiștilor în conceperea unui plan care să conducă către o nouă viziune în dezvoltare, și nu de agrearea unei schițe de 
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partid în cadrul coaliției de guvernare, total în afara realității naționale dar și europene. Dincolo de acestea este și demnitatea 
națională în joc: guvernanții actuali probabil că vor ține România pe ultimul loc la Bruxelles în ceea ce privește predarea 
PNRR dar acceptarea acestuia.  

Deputat 
Claudiu - Augustin Ilișanu 

*** 
 

Locul oferit TÂNĂRULUI, în țara lui Cîțu 
 

Guvernarea miniștrilor performanți de dreapta s-a dovedit inoportună tuturor, inclusiv copiilor și tinerilor din România. 
Asistăm de mai bine de un an la pledoarii care mai de care, la promisiuni care se dovedesc pe rând minciuni, la o lipsă acută de 
programe care să răspundă problemelor unei generații de copii uitați acasă. 

Țara tinerilor, subintitulată astfel de membrii coaliției în campaniile electorale, s-a dovedit a fi ȚARA FĂRĂ TINERI. 
Va întreb: câte dintre declarațiile miniștrilor fac referire la copii, la tineri, sau la proiectele și strategiile de dezvoltare 
profesională a acestora aici, ACASĂ? Nici măcar una. Știm, guvernul austerității a știut să facă pentru tineri ce a făcut și 
pentru vârstnici: să îi pedepsească. Mai nou, asistăm la un război în coaliție pe banii copiilor! 

Să privim restrospectiv. În urmă cu doi ani, România susținea transportul gratuit pentru elevi și studenți, creștea 
alocațiile și bursele de merit, oferea noi burse din fonduri europene, organiza tabere pentru românii din afara granițelor țării, a 
extins programul „masă caldă” și a finalizat prin programe de dezvoltare susținute de guvern grădinițe și creșe. Acestea sunt 
doar o parte dintre proiectele implementate și prevăzute în STRATEGIA PENTRU TINERI a PSD. 

Stimați guvernanți, viitorul tinerilor și copiilor noștri este cel care contează. Pentru ei lucrăm! De curând, sute sau chiar 
mii de copii s-au întors acasă, odată cu familiile lor. Pentru ei ce faceți? Nu îi doriți aici, în România? Este nevoie urgentă de 
măsuri pentru a permite accesul tuturor copiilor la învățămânul românesc, programe de perfecționare profesională și proiecte 
cuprinzătoare care să susțină integrarea acestora în viața socio-economică a țării.  

Cerem acțiune! Copiii acestei țări nu au nevoie de alocații CIUNTITE, ci de susținere, înțelegere, de răspuns integrat din 
partea statului. Readuceți copilul, tănărul, în centrul politicilor și măsurilor luate la Palatul Victoria și nu vă mai bateți joc de 
cei care se zbat să ne fie viitorul. Când vă veți trezi, va fi prea târziu. De aceea, vă repet, munciți pentru țară, munciți pentru 
viitor, și lăsați copiii acestei țări să se bucure. Închei prin a le ura, în avans, copiilor eroi ai acestei guvernări, la mulți ani! 

 
Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

 

Trei probleme majore privind PNRR 
Stimați colegi, 
Observ cu îngrijorare că primul ministru al României fuge de dezbaterea parlamentară! Fuge de o dezbatere democratică 

tocmai pe cel mai important subiect al zilei: Planul Național de Redresare și Reziliență! Fuge pentru că așa e felul său de a fi. 
A fugit și anul trecut când era cât pe ce să fie votat de parlament, fuge și acum pentru că știe că nu are argumente. Fuge pentru 
că e un laș, un laș plin de sine! 

Până prinde puțin curaj, vreau să îi las câteva teme de meditație privind trei probleme concrete în ceea ce privește 
implementarea PNRR. Sunt probleme pe care mi-aș dori să le dezbatem aici în Parlament! 

Prima problemă majoră a planului este că execuția sa va începe foarte târziu, cel mai probabil abia peste 1 an, cândva în 
primul trimestru din 2022. Adică vom pierde timp prețios în care doar se va vorbi despre relansare, dar nu se va face nimic 
concret. Cam ce a făcut și până acum guvernul de ”dreapta”. Această întârziere va atârna greu asupra capacității României de a 
utiliza banii alocați. Orice greșeală și orice întârziere suplimentară vor costa scump și ele vor compromite șansele de a atrage 
toți banii la care tehnic am fi îndreptățiți! 

A doua problemă este că mai mult de jumătate din cele 29 de miliarde de euro este reprezentată de componenta 
împrumuturi, ceea ce va adânci și mai mult deficitul țării noastre. Și până acum Guvernele PNL și de coaliție au împrumutat 
excesiv și s-au supra-îndatorat (și încă nu vedem niciun rezultat palpabil al acestor împrumuturi), așa că nu ne lipsesc alte 15 
miliarde de euro datorie, oricât de ieftini ar fi acești bani! În ciuda recomandărilor Comisiei Europene de a nu face cereri de 
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împrumut pentru cele peste 15 miliarde de euro, dat fiind că țara noastră este deja în procedură de deficit excesiv, Cîțu, Ghinea 
și compania s-au crezut mai ”deștepți” și au forțat obținerea acestor împrumuturi! 

Aceasta este marea victorie obținută la Bruxelles: posibilitatea de a ne îndatora suplimentar cu vreo 15 miliarde de euro, 
miliarde care ne vor băga și mai adânc în groapa datoriilor! Mă întreb oare Ungaria de ce nu a solicitat niciun euro din 
împrumuturi și a propus doar proiecte pentru banii pe care îi primește ca fonduri nerambursabile? Oare guvernul ”dictatorului” 
Orban e mai fraier decât cabinetul Cîțu? De asemenea, mă întreb cine va restitui aceste împrumuturi? Sigur nu Cîțu sau 
Ghinea, ci noi toți!Cu vârf și îndesat!  

Practic, Guvernul lui Cîțu amanetează viitorul următoarelor generații, transformând PNRR dintr-un motor de relansare 
economică într-o piatră de moară la gâtul economiei românești! Guvernul ține morțiș să ne îndatoreze și să lege implementarea 
PNRR de îndeplinirea unor promisiuni făcute în numele nostru, dar fără să ne întrebe. Copiii și nepoții noștri nu au decât să 
plătească ratele la împrumut, iar viitoarele guverne nu au decât să rostogolească mai departe piatra grea a ”reformelor” de 
austeritate! Sub pretextul că așa a zis Bruxelles-ul, Cîțu vrea să lege de mâini nu doar actuala coaliție de guvernare, dar și toate 
celelalte care vor urma. Pentru că odată agreate cu Uniunea Europeană, așa-zisele reforme vor deveni obligatorii!  

Și, a treia problemă despre care vorbesc toți cei care trăiesc în economia reală, mai puțin locatarii actuali de la Palatul 
Victoria: de peste 10 ani de la aderarea la UE, deși au existat bani, în România s-au construit prea puțini kilometri de 
infrastructură rutieră, niciun spital mare și nu s-a finalizat digitalizarea. Faptul că premierul Cîțu tot repetă niște lozinci nu 
înseamnă că brusc, toate acele lucruri vor deveni realitate. Doar pentru că sunt cuprinse în PNRR! Cîțu și actuala coaliției de 
”dreapta” nu pot oferi nicio garanție că ce scrie în acel plan se va și face. Ei pot oferi doar vorbe și minciuni. Și ”reforme” de 
austeritate! 

Vă mulțumesc pentru atenția acordată!       Deputat 
Ioan Mang 

*** 
Cele două partituri antagonice cu care trișează România 

Dragi colegi, 
Guvernarea de dreapta falsează în cel mai deplorabil mod în fața decidenților europeni. Una spune în UE și alta face 

acasă. Sau și mai concret, ajustează angajamentele luate la nivel european în funcție de interesele sale meschine pe care le 
derulează în țară strict în avantajul clientelei sale de partid.  

Și pentru că nu vreau să fiu acuzat de afirmații politicianiste ieftine, specifice dreptei, vă voi da ca exemplu Declarația 
de la Porto. În fața celorlalte țări ale Uniunii, delegația României a mimat nu doar un interes crescut, ci și acceptarea totală, 
mai ales că acest document este, dincolo de tonul generic, abstract și idealist al unei UE care își asumă mereu ambiții 
maximale, soluții inclusive și direcții generoase, unul de sorginte preponderent creștin-democrată. Dar acasă, aici în România, 
Guvernul Cîțu s-a trezit de-a dreptul amnezic față de angajamentele asumate la Porto și le-a recomandat reprezentanților 
României din Parlamentul European dintr-un nou exces de putere să adopte o atitudine anti-europeană, împotriva adoptării 
salariului minim european, în totală contradicție cu hotărârea Senatului României, care este o autoritate superioară Guvernului. 

Așadar, adio pentru declarația de la Porto din partea Cabinetului Cîțu deși aceasta a fost semnată chiar de președintele 
Klaus Iohannis. Nu îmi pierd timpul și energia lansându-mă în speculații privind unele posibile fracturi decizionale evidente 
între cele două palate, respectiv Palatul Cotroceni și Palatul Victoria, accentuate în special de luptele intestine pentru 
supremație din PNL, numai că faptele premierului și ale șefului statului ne conduc în direcția respectivă. 

Pe mine, în calitatea mea de român, apoi de cetățean european și de președinte al Comisiei pentru afaceri europene din 
Camera Deputaților mă preocupă activ faptul că, în timp ce Uniunea Europeană și-a propus salarii echitabile, mai multe locuri 
de muncă de calitate, securitate socială suplimentară, reducerea inegalităților, combaterea sărăciei, eliminarea discriminărilor, 
protejarea persoanelor cu dizabilități și a celor fără adăpost, toate conjugate cu o tranziție lină, dar nu și lentă, către economia 
verde și digitalizare, Bucureștiul vrea să fenteze mersul firesc către un progres atât de necesar dezvoltării României!  

Textul adoptat în Portugalia definește Europa ca pe un continent al „coeziunii sociale și al prosperității”, în care e loc de 
muncă și viață tot mai bună pentru toți, de la tinerii care intră mai greu pe piața muncii și din cauza perturbărilor pandemice, la 
șomerii de lungă durată și la persoanele vârstnice, tot mai numeroase, ca urmare a unei vieți prelungite datorită progreselor 
medicinei și a unui sistem de pensii catalogat, de cele mai multe ori, drept nesustenabil.  

În completarea observațiilor mele, în România, din păcate, concluziile acestei reuniuni au trecut aproape neobservate, 
având în vedere importanța lor pentru milioane de cetățeni. Poate și de aici actuala putere încearcă să tragă beneficii 
nejustificate și să treacă peste adoptarea unor măsuri sociale, care să facă sustenabil atât viitorul României cât și pe cel 
european pe care ni le dorim cu toții și mai bune și mai clare. Poate...Însă această probabilitate pe care ne forțează să o 
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acceptăm guvernanții noștri printr-o tăcere jignitoare deși vidul decizional ne va afecta grav viața pe termen mediu și lung și 
contravine chiar și principiilor de bază ale Uniunii Europene, respectiv combaterea discriminării, asigurarea unui nivel decent 
al pensiilor, echitatea și egalitatea. În Planul Național de Redresare și Reziliență, Cabinetului Cîțu ocultează unele măsuri care 
contravin direcțiilor europene, instituind plafonarea pensiilor și a salariilor, creșterea vârstei de pensionare, impunerea de noi 
taxe și impozite etc., deci exact încă o dovadă că ceea ce și-au asumat în Portugalia nu vor implementa în țară niciodată! 

Potrivit Declarației de la Porto, adoptată la reuniunea informală a șefilor de stat și de guverne europene, citez- “pilonul 
european al drepturilor sociale este un element fundamental al redresării. (…)Dimensiunea socială, dialogul social și 
implicarea activă a partenerilor sociali au constituit întotdeauna componente centrale ale unei economii sociale de piață cu 
grad ridicat de competitivitate. Angajamentul nostru privind unitatea și solidaritatea implică, de asemenea, asigurarea egalității 
de șanse pentru toți și a faptului că nimeni nu este lăsat în urmă”. Așadar, din nou, acest dialog cu românii a fost desființat 
înainte să fie inițiat de guvernul nostru de dreapta. Numai PSD și PES Activists au avut inițiativa să le facă vocile și doleanțele 
românilor auzite direct de către conducerea Uniunii. În antiteză față de deschiderea PSD, prin strategiile toxice luate de Palatul 
Victoria împotriva românilor se generează nu doar noi premise dezastruoase, ci și afectarea imaginii Uniunii Europene.  

Trebuie să ne opunem unor astfel de erori politicianiste interne de dreapta, care ar putea avea urmări grave și să 
impunem strategia europeană prin redefinirea tuturor politicilor noastre publice astfel încât și viitorul României să fie unul 
literalmente social. 

Vă mulțumesc!               Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
 
Plusurile închipuite ale guvernării Dreptei sărăcesc România, iar minusurile adâncesc sărăcia populației! 

 
Stimați membrii ai Parlamentului, 
Domnul Cîțu se laudă în spațiul public că România are cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, dar nu 

vede și nu simte cum trăiesc în realitate românii, care sunt nevoile lor concrete și cu ce greutăți se confruntă zi de zi de la 
începutul pandemiei și până în prezent. 

Vă rog să îmi permiteți să vă detaliez câteva din plusurile actualei Coaliții a Austerității Naționale pe care românii le 
resimt din plin: plus 16% la prețul energiei, plus 25% la gaze, plus 7,5% la apă, plus 10% scumpire la alimente, plus 1.000 
euro pe secundă împrumuturi guvernamentale, plus 1.500 euro pe minut la deficitul comercial, adică importuri mai mari decât 
exporturi, plus la euro în fiecare zi, care a ajuns la 5 lei, plus la prețul combustibilului, unde avem 6 lei litrul de benzină. 

La minusurile înregistrate de Guvernarea Cîțu, situația este la fel de îngrijorătoare ca la plusurile de prețuri înregistrate 
în toate domeniile de activitate. Astfel avem, minus 10% la puterea de cumpărare a fiecărui român, minus 20% la producția 
agricolă a fermierilor din țara noastră, minus 7% la producția industrială a companiilor care activează în România și cel mai 
grav minus 100.000 de locuri de muncă. 

Așadar, stimați colege și stimate colege, fiecare zi a guvernării PNL-USR-PLUS-UDMR e una a austerității mai severe, 
a buzunarelor mai goale, a vieții mai grele, a sărăciei mai mari, a viitorului mai sumbru. 

Este un fapt dovedit de statisticile oficiale și de nivelul scăzut de trai resimțit de majoritatea românilor că ceea ce 
domnul Cîțu vede plus, este de fapt minus. E o prăpastie între „realitatea” închipuită și propovăduită triumfalist de membrii 
Coaliției Austerității și cea resimțită de români, a prețurilor care cresc continuu și a sărăciei din ce în ce mai acute. Este de-a 
dreptul caraghioasă lauda cu realizările când raportarea se face la „nimicul” de anul trecut al guvernării Orban.  

Domnul Cîțu minte prin omisiune din nou! Cu același tupeu sfidător nu ezită să prezinte drept o mare victorie creșterea 
economică din primul trimestrul al acestui an de 2,8% raportată la ultimul trimestru al anului trecut, ascunzând însă indicatorul 
real cu adevărat relevant, respectiv comparația T1 2021 cu T1 2020 care indică nu o creștere ci o scădere economică. 

Comunicatul oficial al Institutului Național de Statistică este fără dubii: „Faţă de acelaşi trimestru din anul 2020, 
Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere cu 0,2% pe seria brută şi nu a înregistrat nici o modificare pe seria ajustată 
sezonier”. Cifrele nu mint niciodată ci spun doar adevărul. 

Stimați membrii ai așa-zise Drepte, nu mai puteți manipula cetățenii! Nici o demagogie nu mai poate acoperi realitatea 
scumpirilor masive la utilități și la alimentele de bază, a faptului că puterea de cumpărare este măcinată de o inflație 
sistematică care la finalul anului va fi dublă, respectiv 4,1%, potrivit BNR, față de cât fusese prognozată de guvernarea actuală. 

Prima condiție pentru a rezolva o problemă este să recunoști că aceasta există! Din nefericire pentru noi toți premierul 
Cîțu nu evoluează și insistă să rămână același propagandist care vede lucruri „fantastice”, total rupt de realitate, incapabil să 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.17 - 2021  
Săptămâna 25 – 28 mai 2021  

 

 

44 
 

realizeze situația în care ne aflăm și prin urmare incapabil să găsească soluțiile necesare bunului mers al țării și al cetățenilor 
săi. 

Vă mulțumesc.                Deputat 
Daniela Oteșanu 

*** 
Salvati mediul de afaceri romanesc! 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
România a avut a doua cea mai mare creştere a numărului companiilor care au declarat falimentul în ultimul trimestru 

din 2020 din rândul ţărilor membre ale UE.  
As dori sa il intreb pe primul ministru Citu, prin intemediul acestei declaratii politice: Când veti face, domnule prim 

ministru, în sfârșit ceva pentru a ajuta mediul de afaceri românesc, atât de greu încercat în ultimul an și jumătate?  
A trecut și valul al treilea al pandemiei, dar antreprenorii tot nu au susținerea Guvernului PNL-USR PLUS-UDMR. Este 

binecunoscut faptul că România este pe ultimele locuri din UE în ceea ce privește ajutoarele de stat acordate firmelor afectate 
de pandemie. Având in vedere blocarea Măsurii 3 (investitii), întârzierile înregistrate la Măsura 2 (capital de lucru), blocarea 
programului pentru START-up-uri, cât credeți că va mai rezista mediul de afaceri? Conform unei evaluări întocmită de 
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, doar două din măsurile propuse în programul de 
guvernare pentru dezvoltarea mediului de afaceri se află în implementare. Astfel, din 57 de măsuri pe mediul de afaceri din 
programul de guvernare, 55 au un grad de implementare de 0%. 

România a dispărut și de pe harta mondială a manifestărilor comerciale. Țara noastră acumulează deficite comerciale de 
milioane de euro lunar, în continuă creștere.  S-a ajuns la un deficit comercial record de 5.3 miliarde de euro. 

Lucrurile nu mai pot continua așa. Orice zi de perpetuare a actualei situații de la Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului şi Turismului aduce pierderi incomensurabile mediului de afaceri, bugetului de stat, balanței de plăți a țării. 
Să nu uităm și de numărul românilor care au rămas fără loc de muncă! 

Nu mai tergiversați lucrurile și luați măsuri punctuale pentru a sprijini mediul de afaceri, până nu va fi prea târziu! 
Vă mulţumesc!               

Deputat 
Marian-Iulian Rasaliu 

*** 
 

Pâinea noastră cea de toate zilele pe mâna neprofesioniştilor 
 

Când Partidul Social Democrat a predat guvernarea în 2019, în Agricultură erau programe în derulare.Programe a căror 
eficienţă s-a reflectat prin scăderea importurilor cu 30%.  

Existau Programul naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, Programul pentru stimularea  angajării tinerilor 
în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, Programul Tomata,  Programul Usturoiul, etc. 

Rând pe rând, programele Ministerului Agriculturii menite să îi ajute pe fermieri au început să cadă ca popicele. 
Groparul programului“Tomata”, domnul ministru al Agriculturii, Adran Oros a prezentat programul “Legume în spaţii 

protejate 2021” ca fiind versiunea imbunătăţită şi performantă a programului Tomata.  
Parafrazându-l pe nenea Iancu, Programul “Legume în spaţii protejate 2021” este “admirabil, e sublim, putem zice, dar 

lipseşte cu desăvârşire”. 
La data de 17 mai ar fi fost termenul limită până la care legumicultorii trebuiau să depună la APIA cererile pentru 

accesarea noului program pentru sprijinirea producției de legume în spații protejate  dar actul normativ încă mai aşteaptă avizul 
pozitiv al Ministerului Finanţelor Publice. 

Dar nu asta e singura măsură luată în defavoarea fermierilor români. 
Ministrul Agriculturii a fost un avocat slab şi pentru cauza fermierilor care au rezistat cu stoicism şi neputinţă 

promisiunilor şi amânărilor ministrului Oros, că vor fi despăgubiţi după apariţia bugetului 2021. Când s-a creat bugetul aceştia 
pur şi simplu nu au existat pentru Putere care a trimis agricultura în faliment trecând  despăgubirile  pentru  seceta pedologică 
la categoria  “pomeni de la buget”. 

Un bun strateg ar fi văzut în aceste despăgubiri o investiţie în economie, pentru că ar fi fost un impuls în demararea 
lucrărilor agricole de primăvară din acest an şi recolta s-ar fi regăsit în venituri la buget. 
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Partidul Social Democrat a prezentat un amendament la Legea Bugetului prin care solicita alocarea sumei de 150 000 
mii de lei in vederea realizarii obiectivului de investitie “Refacere sistem de irigatie in judetul Galati”. În Comisia pentru 
Agricultură un vot a făcut diferenţa iar amendamentul a fost respins. Acela a fost votul Ministrului Agriculturii Adrian Oros. 

Ulterior liberalii gălăţeni promitea atrageri de fonduri europene prin PNRR vehiculând chiar şi sume. S-au dovedit a fi 
tot minciuni şi speranţe false pentru fermieri. 

Acum pe surse aflăm că liberalii dau vina pe Oros că a pierdut banii pentru irigații, prin PNRR. 
Liberalii au recunoscut în ședința Biroului Executiv că nu s-a acceptat la nivelul Comisiei Europene să existe finanțare 

pentru irigații prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).  
Surse din anturajul lui Ludovic Orban au declarat pentru Europa Liberă că șansele sunt „minime” pentru a se obține 

banii pentru irigații. 
„Oros nu a făcut bine planul, e clar. Nu ne mai putem ascunde, nu s-a pregătit. Nici Ghinea nu a știut să prezinte tehnic 

proiectul privind irigațiile. România avea nevoie de irigații și nu am știut să ne batem pentru ele”, au spus surse din conducerea 
PNL. 

Vestea proastă a venit după ce inainte aflasem că şi depozitele regionale au fost scoase de la finanțare din Planul 
Naţional de Relansare şi Rezilienţă (PNRR). România nu va beneficia nici de bani pentru sistemul de irigaţii, măsură anunțată 
în nenumărate rânduri de ministrul agriculturii, Adrian Oros, în declarațiile de presă. 

Bate vânt de mazilire în PNL? Nu ştiu de ce am presentimentul că PNL îşi reglează conturile cu USR pentru debarcarea 
lui Vlad Voiculescu şi în viitor vom asista la debarcarea ministrului Adrian Nechita Oros. 

Însă fermierii români nu sunt îngrijoraţi de persoana ministrului ci de nepăsarea şi nepriceperea celor care 
îngenunchiază agricultura. 

Deputat 
Viorica Sandu 

*** 
Eșec total al guvernului Dreptei în asigurarea unei vieți decente pentru toți românii 

Stimați parlamentari, 
Analiza pieței muncii din România, cuprinsă în Strategia pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 arată o imagine 

apocaliptică a sărăciei severe care va lovi țara în următoarea perioadă.  
Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR condus de domnul Cîțu recunoaște oficial, într-un document asumat de propriul 

executiv, că piața muncii din România se va prăbuși în urma eșecului măsurilor pe care le-au luat în acest domeniu.  
Guvernele Dreptei, conduse de Orban, și actuala Coaliție a Austerității Naționale nu au reușit să creeze noi locuri de 

muncă sau măcar să le garanteze românilor actualele slujbe. Acum anunță că urmează o creștere accelerată a șomajului, 
dispariția unui număr important de locuri de muncă și creșterea migrației externe a forței de muncă. Citez din Proiectul 
Strategiei pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027: ,,Continuarea și accentuarea migrației și mobilității externe a forței de 
muncă, un ritm scăzut de creare de noi locuri de muncă, dispariția unor locuri de muncă și creșterea numărului de șomeri, 
subfinanțarea măsurilor active și a altor intervenții dezvoltate pentru piața muncii, creșterea neconcordanței dintre 
competențele persoanelor în căutarea unui loc de muncă și cerințele angajatorilor, creșterea decalajelor de remunerare față de 
alte țări, creșterea sărăciei în muncă, un nivel ridicat de sărăcie și excluziune socială, scăderea ridicată a activităților 
economice în anumite sectoare economice și vulnerabilitatea acestora în perioada post-pandemie, creșterea diferențelor 
economice și financiare dintre mediul urban și rural, instabilitatea financiară”. 

Toate aceste pasaje pe care vi le-am prezentat sunt recunoscute oficial, într-un document asumat de actuala coaliție de 
guvernare. La toate aceste nenorociri făcute publice chiar de cei care ne conduc astăzi, respectiv PNL-USR-PLUS-UDMR se 
adaugă o creștere galopantă a inflației și o înghețare a veniturilor.  

Stimați colegi și stimate colege, vreau să trag un semnal de alarmă, aici în Parlamentul României cu privire la dublarea 
alarmantă a scumpirilor la utilități publice și alimente de bază în timp ce veniturile românilor sunt blocate. 

În timp ce Banca Națională a României a anunțat că inflația va ajunge la 4,1% la finalul anului, adică dublu față de 
estimarea inițială, Guvernul Cîțu a declarat oficial, în ultima variantă a Planului Național de Redresare și Reziliență prezentat 
la Bruxelles că va îngheța toate salariile și pensiile în următorii 3 ani, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a românilor se 
va prăbuși în același timp cu creșterea explozivă a prețurilor. Pentru români va fi crunt! Energia electrică s-a scumpit cu 50%, 
prețul gazelor naturale va crește de la 1 iulie cu 25%, iar alimente de bază s-au scumpit deja cu peste 15%.  

Cu cinism și cu dispreț față de nevoile românilor, premierul Cîțu i-a promis președintei Comisiei Europene că salariile, 
pensiile si alocațiile vor rămâne înghețate până în anul 2024. Acesta este angajamentul luat în fața Comisiei Europene pentru a 
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primi derogare pe procedura de deficit excesiv până în 2024.  Așadar, nu poți trâmbița triumful negocierilor pentru Planul 
Național de Redresare și Reziliență, sacrificând 10,5 milioane de persoane, a căror putere de cumpărare scade abrupt. Este 
evident în acest moment că puterea de dreapta nu poate guverna România decât pe datorie și că duce economia către o 
pandemie monetară și o criză economică și socială.  

În calitate de membru al Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților cer demisia guvernului 
pentru că este evident că nivelul de trai al românilor, pensiile, alocațiile si salariile vor crește doar dacă premierul Cîțu și 
coaliția PNL-USR-PLUS-UDMR vor pleca de la guvernare. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Constantin Șlincu 
*** 

 

S-a ales praful de ”România Educată” și ”Dezvoltăm România” a rămas doar  
un slogan mincinos scris pe un afiș electoral 

 

De la cel mai mare buget alocat investițiilor după 1989 fluturat de actuala guvernare, anul 2021 aduce în realitate 
dezastrul economic asupra României. Guvernul promitea la aprobarea bugetului, adică acum doar câteva luni, 65 de miliarde 
pentru investiții, fiind cea mai mare sumă alocată în ultimii 30 de ani – bani care vor rămâne doar în declarațiile lor, postările 
de pe Facebook și comunicate de presă.  

Ca să înțelegem dimensiunea minciunii și manipulării trebuie să ne reamintim că Guvernul PNL ajuns la conducerea 
țării în noiembrie 2019 a avut un sigur scop -  organizarea așlegerilor anticipate, fără să țină cont de nimic și fără să vadă, de 
acolo de unde se credeau ei de pe creasta valului,  că pandemia cuprinsese cu repeziciune planeta, că mureau oameni pe capete, 
că sistemul medical era sufocat, că populația era panicată. Au avut propria lor agendă publică, s-au perindat când cu Cîță, când 
cu Orban ca propunere de premier, am rămas în final cu Orban și constatând că între timp țara se prăbușea ne-au băgat în 
starea de urgentă, ne-au închis școlile, au trimis copiii să facă studii online deși nu avea dispozitive, internet si unii nici chiar 
curent electric, ne-au ferecat bisericile să nu ne putem căuta alinare nici măcar la Dumnezeu, au pus lacătul pe spitale pentru 
toți cei care erau bolnavi non Covid, au izolat cu brutalitate și cruzime copii de părinți și bătrânii neajutorați de copiii lor, au 
oprit economia, totul în numele ”binelui general”. În realitate aceste măsuri aberante de multe ori, fără logică și coerență, au 
văzut toți românii, că au fost luate de Orban și Iohannis ca să acopere incompetența, neștiința gestionării unei crize la care se 
adaugă și crearea unor mecanisme facile de cheltuire a banilor publici fără control și sărind etape din lege, justificând că este 
pandemie și ”ne trebuie urgent”. Așa cum ne-au trebuit și izoletele de 140.000.000 de euro?Unde or fi? La cine or fi ajuns 
banii?  

Luni de zile au trâmbițat pe toate posturile și Iohannis și Orban că PSD a lăsat visteria goală, că materialele strategice și 
stocurile statului nu sunt, timp în care ei măreau artificial deficitul bugetar pentru a arăta cât de rău a fost PSD. Ce găsim la 
sfârșitul lui 2020 după un an cu PNL? O Românie într-un dezastru greu de imaginat, cu împrumuturi zilnice cărora le-am 
pierdut șirul, cu spitalele care luau foc unul după altul, cu agricultura lăsată la mila lui Dumnezeu, cu fermierii abandonați în 
ghearele secetei, cu economia în derivă.  

La Ministerul Dezvoltării ați reușit să achitați facturile lunii noiembrie 2020 abia la sfârșitul lunii martie 2021 – situație 
extrem de gravă pentru antrepenorii care și-au primit banii după 5 luni, dar și mai grav pentru țară că așa v-ați jucat cu deficitul 
bugetar. Suntem aproape la 1 iunie și cele 65 miliarde promise acum câteva luni la aprobarea bugetului au dispărut, la 
jumătatea anului nu s-au cheltuit nici 10% din banii promiși investițiilor. Ce ați făcut după ce s-a instalat noul guvern salvator, 
guvern impus de Iohannis din obsesia de a avea ”guvernul lui”, împotriva votului românilor? Nimic, absolut nimic, sănătatea a 
intrat în comă, educația ați băgat-o în vacanță, economia ați abandonat-o. In vara trecută, înainte de alegeri, Iohannis și PNL 
defilau cu 80 miliarde ”câștigate” prin negocieri excepționale, de la UE pentru România. Fals, total fals, orice român s-ar fi dus 
la Bruxelles ar fi venit fix cu aceași sumă, pentru că acești bani ne sunt alocați pe baza unor criterii clare: populație, suprafață, 
etc Ați promis că din acești bani veți ”Dezvolta România”, că diaspora se va întoarce în țară, că vor avea românii locuri de 
muncă bine plătite, că veți susține deschiderea de noi afaceri. Ce ați făcut? Nimic, suntem la 1 iunie și noile investiții sunt doar 
câteva, se lucrează tot ce a inițiat și susținut PSD, spitalele sunt declarate suport COVID pentru doar câtiva pacienți în timp ce 
sute de oameni se zbat cu greu sa-și ducă zilele până le va veni și lor rândul să fie primiți în spital si se roagă la Dumnezeu să 
nu moară până la operațiile programate și amânate sine die.   Ați transferat aproape toate investițiile la CNI ca să dețineți 
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controlul total al tuturor licitațiilor și suntem la jumătatea anului și nu s-a semnat niciun contract de către CNI pe 2021, tot ce 
se lucrează este din vremea PSD.  

”România Educată” a distrus generații de copii și scoate pe bandă rulantă analfabeți funcționali, ”România Dezvoltată” 
de voi abia se zbate să termine ce a demarat PSD. Să vă întreb de PNRR? Unde este proiectul de țară? Unde vă sunt 
specialiștii? Prin incompetența cu care stăpâniți această țara, că de guvernat și condus nici nu se poate vorbi, ați condamnat 
generațiile viitoare la muncă grea pentru plata datoriilor voastre și ați ratat cea mai importantă șansă a țării de a se moderniza! 

 

Deputat 
Paul Stancu 

*** 
 

Țara sărăcește, Guvernul se laudă! 
Stimaţi colegi,  
Nu mai departe de acum o săptămână-două, premierul Florin Cîțu susținea triumfător că economia țării noastre va dudui 

anul acesta, salariul mediu nominal va crește semnificativ, și, citez: ”pregătim economia pentru perioada post-pandemie”. 
Domnule prim-ministru, cu tot respectul cuvenit rangului dumneavoastră, țin să vă contrazic. Nu o fac neapărat eu, ci 

realitatea în care trăim și, mai ales, cifrele. 
Realitatea ne spune că economia este în picaj! De ce? Pentru că nu ați știut să gestionați liberalizarea prețurilor la 

energie și s-a creat un mare haos în această privință, prețurile în acest sector crescând enorm și trăgând după ele creșteri 
semnificative și la alte produse din coșul zilnic. 

Legat de prețul la energia electrică, vă reamintesc că persoanele cele mai afectate sunt acelea care nu au semnat 
contracte concurențiale cu furnizorul de electricitate, adică aproximativ 64% dintre consumatorii casnici din România. 

 Acești oameni primesc energie electrică de la furnizorul pe care l-au avut înaintea liberalizării, la prețul de serviciu 
universal, care este valabil până la finalul primului semestru. Așadar, la finalul lunii iunie, acesta va expira, iar furnizorii de 
energie electrică vor veni cu noi prețuri de serviciu universal, valabile pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2021. 

Dureros este faptul că aceste prețuri vor fi mai mari, iar după 1 iulie ne așteptăm la același lucru și la prețul gazelor 
naturale, adică la o creștere cu aproximativ 25 de procente.  

De asemenea, prețul combustibililor s-a majorat cu 10%, fiind de la sine înțeles că toate aceste creșteri vor duce la 
scumpirea produselor de bază din coșul zilnic al cetățeanului. 

Și atunci, nu îmi explic unde vede domnul premier succesul răsunător în creșterea economiei, care să conducă apoi la o 
creștere a salariului mediu, realitatea fiind că, primul trimestru al acestui an a înregistrat o scădere a PIB-ului cu 0,2% față de 
același trimestru din anul precedent, fiind la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani.  

Cu ce rămâne în buzunar românul după ce îi crește venitul, dacă toate aceste valuri de scumpiri îl fac să scoată tot mai 
mulți bani din buzunar pentru achitare datoriilor la stat? 

Cu alte cuvinte, vorbim aici de un discurs populist al domnului Cîțu, care, furat oarecum de peisaj în plimbările sale pe 
jos către întâlnirile cu domnul Iohannis, își imaginează că-i poate prosti pe români din vorbe.  

Așa ceva nu poate fi posibil, cu toții vedem scumpirile masive la utilități și alimente de bază și, de asemenea, cu toții 
suntem atenți la prognozele BNR care preconizează o creștere a inflației de 4,1% până la finele acestui an. 

Mai mult, o eventuală creștere a câștigului salarial mediu net, nominal, așa cum o preconizează premierul va fi cu totul 
artificială, deoarece se va baza pe o creștere a șomajului pe fond în rândul celor cu salariu minim pe economie.  

Mai bine zis, ca urmare a crizei pandemice IMM-urile și companiile mari au fost nevoite să-și reducă numărul 
angajaților cu salariul minim, crescând astfel numărul celor angajați pe trepte superioare de salarizare.  

Concluzia este că această creștere a salariului mediu pe economie semnalat în statistici nu se datorează, în realitate, 
creșterii economice, ci disponibilizării masive a angajaților retribuiți cu salariul minim. 

Din nefericire, aceste declarații cu iz nomenclaturist nu au nicio legătură cu realitatea, iar Coaliția ce guvernează acum 
țara ar trebui să se axeze pe problemele reale ale economiei, să analizeze mai bine indicatorii macroeconomici și să-i raporteze 
la realitatea existentă și anume la buzunarul cetățeanului de rând. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Elena Stoica 
*** 
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Acum știm de ce Guvernul PNL-USR ascunde adevăratul Plan Național 
de Redresare și Reziliență al României! Azi, se lichidează CFR Marfă. Mâine, se lichidează România! 

 
“În documentul transmis pe 11 martie 2021, autoritățile române s-au angajat să privatizeze ROFERSPED după ce 

aceasta primește activele necesare de la CFR Marfă.” (Comisia Europeană, 11 mai 2021, către Reprezentanța permanentă a 
României la Uniunea Europeană) 

FAPTE: 
1. Plan masiv de concediere în masă 
• Decizia Directorului General CFR Marfă nr. 123/07.05.2021: s-a hotărât disponibilizarea a 1.400 angajați din întreaga 

companie și s-a dispus întocmirea listelor cu personalul ce va fi concediat începând cu data de 5 iulie 2021.  
• În prezent, CFR Marfă are 4814 angajați. Din structura centrală a companiei, care îndeplinește un rol exclusiv 

administrativ, vor fi concediați doar 8% dintre angajați. 
• Marea parte a personalului care urmează să fie concediat reprezintă exact personalul productiv din centrele zonale și 

reprezintă 30% din totalul angajaților CFR Marfă. 
• Programul de Reorganizare și Restructurare a CFR Marfă, document de 82 de pagini, aprobat de Directorul General al 

CFR Marfă (Mihai Frăsinoi, în ultimii ani, directorul general adjunct al marelui competitor al CFR Marfă, SC Unicom Tranzit, 
al cărui frate face parte din conducerea altui mare operator de transport de marfă) și avizat juridic, rămâne un document secret, 
ținut departe de ochii muritorilor de rând, chiar dacă, pentru ei, se pregătesc concedieri și privatizări mascate. 

2. Planul Național de Redresare și Reziliență, folosit drept instrument de distrugere a ultimelor active de stat și fals 
motiv pentru privatizări forțate și mascate. Autoritățile române și-au luat angajamente secrete în fața Uniunii Europene! Încă 
de anul trecut. 

Scrisoarea Comisiei Europene din 11 mai 2021 către Reprezentanța permanentă a României la Uniunea Europeană 
devoalează planul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și al Guvernului de a lichida definitiv CFR Marfă. 

Iată schema Guvernului PNL-USR: 
• CFR Marfă își transferă activele companiei ROFERSPED. Ele includ 22% din vagoanele CFR Marfă și 27% din 

locomotivele sale. În medie 23% din capitalul rulant al CFR Marfă. 
• Niciun angajat nu este transferat direct de la CFR Marfă la ROFERSPED, care își angajează personalul de pe piață. 
• ROFERSPED nu primește contracte de la CFR Marfă. Își creează propriul portofoli propriu.  
În prezent, CFR Marfă deține 98% din compania care își primește activele în cadrul planului de recuperare actualizat, 

ROFERSPED. 
În conformitate cu planul de recuperare actualizat, CFR Marfă își transferă mai întâi acțiunile deținute de ROFERSPED 

către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România. Ulterior, Ministerul transferă activele recuperate de la CFR 
Marfă către ROFERSPED în schimbul capitalului propriu. 

După finalizarea recuperării parțiale în natură, autoritățile române LICHIDEAZĂ CFR Marfă, care își încetează 
activitățile și iese de pe piață. 

3. „În loc să gândească soluții și să-și propună să recupereze cota de piață pierdută între 2014-2020 (54,81 % -2014 față 
de 29,29 % -2020 ) în procent de peste 25%, preferă o abordare simplistă și pliază personalul, prin disponibilizare, la cota de 
piață actuală, cu toate că CFR Marfa are resurse tehnice, personal calificat și experiență infinit mai mare decât concurența (cea 
care a preluat cota de piață pierduta de CFR Marfă). 

Din analiza datelor puse la dispoziție în programul de restructurare (obtinut pe surse și nu oficial cum ar fi fost firesc), 
mai precis tabelul și graficul evoluției cotei de piață în transporturile feroviare, rezultă că, atunci când a existat preocupare la 
CFR Marfă și voință managerială, recuperarea cotei de piață a fost posibilă. 

Exemple:  
• anul 2011- s-au recuperat 2,5% ( 60,5% în 2011  față de 58,0% în 2010) 
• anul 2014- s-a reușit menținerea  cotei de piață (54,81 % - 2014 față de 54,78%- 2013) 
• anul 2017- s-a reușit recuperarea a 2% ( 48,17%- 2107 față de 46,16% - 2016) 
Prin parcurgerea analizei cotei de piață, se constată că pierderea anula este, începând cu anul 2000 și până în prezent, în 

medie de 3%, cu excepția dezastrosului an 2019, când se înregistrează o pierdere abruptă de 13%, care, în indicatorul tone 
transportate, înseamnă peste 6 milioane tone marfă. 

În pierderea cotelor de piață, CZM-urile nu sunt contributoare, neavând calitatea de a  fixa un preț de piață concurențial. 
Stabilirea și negocierea prețurilor este apanajul exclusiv al centralului CFR Marfă! 
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În ultimii ani, cantitatea totală de mărfuri transportate pe calea ferată a rămas în general stabilă. Preluarea cotei de piață 
de la CFR Marfă de către concurență a generat și nevoie de forță de muncă calificată care să asigure acesteia prelucrarea și 
transportul mărfurilor și care s-a recrutat de la CFR Marfă, operatorii privați exercitând presiuni prin diverse metode pentru 
preluarea de personal. 

Soluția disponibilizării de personal aplicată acum vine chiar în sprijinul concurenței care are nevoie acută de resursă 
umană calificată în funcții esențiale. Aceasta să fie intenția CFR Marfă atât timp cât nu are preocuparea de a recupera din cota 
de piață, măcar cea pierdută recent?! 

Având în vedere că în programul de reorganizare și restructurare s-a făcut o comparație cu un operator privat, luat ca 
model de urmat, care, la cota de piață de 27 %, își susține activitatea cu o cifră de personal de 2300 de salariați, atunci, 
adevărata provocare pentru un management perfomant la CFR Marfă ar trebui să fie recuperarea cotei de piață de cel puțin 54 
%, adică cea avută în anul 2014, susținută cu actualul personal de 4814 salariați.” 

Și toate aceste date tehnice de la punctul 3 de mai sus sunt furnizate chiar din interiorul reprezentanților CFR Marfă, 
absolut stupefiați, revoltați și umiliți, prin vocea directorului Centrului Zonal Marfă Iași, domnul Dumitru Anchidin! 
Obiecțiuni care, de altfel, au fost înaintate oficial și conducerii CFR Marfă, care, până în prezent, le-a ignorat complet. 

De altfel, eu personal, am înaintat și o Interpelare Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, domnul Cătălin Drulă, 
solicitându-i clarificări în privința lichidării CFR Marfă. 

Acum știm de ce Guvernul PNL-USR ascunde adevăratul Plan Național de Redresre și Reziliență al României! 
Folosindu-se de el, PNL și USR maschează cele mai mari tunuri. Nefiind capabili să vină cu proiecte viabile și nedorind 

să propună proiecte pentru români, au transformat PNRR în propriul plan de afaceri. Pentru asta, ascund adevărul și de români, 
și de Comisia Europeană în fața căreia își iau angajamente secrete întemeiate pe propriile interese. În condițiile în care și 
Comisia Europeană le cere explicații și date clare, PNL și USR preferă să aducă justificări false. 

Azi, este vorba de CFR Marfă. Companie etalon pentru România.  
PNL și USR, dacă ați fi vrut să ajutați la modul real CFR Marfă, ați fi venit în fața românilor și UE cu un proiect viabil 

de dezvoltare, profitând de toate avantajele date de tranziția verde și digitalizare. În schimb, folosiți o schemă ascunsă de 
privatizare, oferind pe tavă patrimoniul românesc companiilor cliente. 

Mâine, folosindu-vă mârșav de același PNRR care ar fi trebuit să fie șansa noastră a tuturor la redresare, oferiți pe tavă 
tot ce a mai rămas românesc în țara asta în schimbul sinecurilor pe care le aveți asigurate pentru tot restul vieții.  

Veți face concedieri în masă pe care le veți numi restructurări necesare. 
Veți închide firme românești pe care le-ați îngenuncheat și le veți pune șugul final al falimentului, timp în care veți 

motiva cu același PNRR și aceeași nevoie de dezvoltare. A companiilor străine care vă susțin.  
Veți îngheța pensiile și salariile pe baza altor angajamente secrete și interese care vă aparțin exclusiv.  
Veți mări taxele și impozitele. Cu aceeași motivație mincinoasă și pe baza acelorași angajamente.  
Veți crește prețurile. Veți distruge tot până la ultima suflare și ultima fărâmă! Iar după ce v-ați umplut buzunarele cât 

pentru 100 de generații, veți pleca fără nicio remușcare, lăsând un popor mai sărac ca niciodată și o țară aservită complet 
sponsorilor dumneavoastră, căreia îi va lua 100 de generații să își revină. Timp în care, generațiile dumneavoastră se vor 
bucura de prosperitatea plătită secundă de secundă de generațiile noastre.  

Nu, PNL și USR! NU Uniunea Europeană este vinovată pentru mizeria în care vreți să transformați România și sclavia 
la care vreți să forțați românii! 

NU Uniunea Europeană și PNRR sunt vinovați că vreți să vindeți România, că mergeți la Bruxelles și vă luați 
angajamente false, că nu spuneți adevărul și că folosiți de tot ce puteți ca să vă luați tainul.  

NU Uniunea Europeană și PNRR sunt vinovați că vă folosiți poziția pentru a face lobby celor care vă plătesc! 
Nu mai găsiți mereu țap ispășitor în Opoziție sau UE! De data asta, nu mai merge așa! De data asta, ceea ce faceți și 

vreți în continuare să faceți vă autoincriminează fără niciun drept de apel. 
Nu ne trebuie prea mult ca să înțelegem ce vreți să faceți din noi toți și din această țară!CFR Marfă este exemplu! 

Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
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Furtul legalizat al guvernului PNL-USRPLUS din banii pensionarilor români 
va fi prezentat și supus spre aprobare Comsiei Europene 

 

Doamnelor și domnilor parlamentari, 
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a promis o reformă a sistemului de pensii și o recalculare a 

acestora, deși miniștrii liberali de resort din ultimul an și jumătate, au ignorat cu desăvârșire prevederile Legii nr.127/2019 
privind sistemul de pensii public de pensii, în vigoare din iulie 2019, care prevăd faptul că ,,Pensiile stabilite în fostul sistem 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor anterior datei de 1 aprilie 2001, devenite pensii conform 
prevederilor art. 157 alin. (1), se recalculează, din oficiu, în conformitate cu prevederile prezentei legi, în termen de 6 luni de 
la data intrării în vigoare a prezentei legi”. 

O altă ,,reformă” a sistemului de pensii este prevăzută în PNRR. Guvernul austerității, va prezenta Comisiei Europene, 
modalitatea de furt legalizat din drepturile salariale ale pensionarilor. 

Prin PNRR, Guvernul se angajează în fața Comisiei Europene cu următoarele propuneri, în detrimentul românilor care 
au contribuit o viață întreagă la sistemul public de pensii: 

• Creșterea stagiului de cotizare de la 15 la 25 de ani.  
• Cheltuielile cu pensiile vor fi menținute la același nivel, respectiv nu sunt preconizate creșteri ad hoc ale pensiilor pe 

termen scurt și mediu.   
• Introducerea de noi stimulente fiscale pentru a prelungi viața profesională dincolo de vârsta normală de pensionare. Cu 

alte cuvinte, crește vârsta de pesnionare. 
• Introducerea unui nou sistem de calcul al pensiilor bazat pe o formulă stabilă și o indexare automată a pensiilor cu rata 

inflației, în timp ce este eliminat indicele de corecție. Eliminarea indicelui de corecție va face ca toate pensiile să fie mai mici 
decât cele aflate în plată, întrucât acel indice de corecție este 50% din creșterea reală a salariului mediu pe economie, care 
înseamnă ceva în plus la creșterea anuală a pensiilor. 

În calcule s-a inclus și suma totală plătită atât la Pilonul 1 (21,25%), dar şi la Pilonul 2 (3.75%), deoarece în cazul 
majorării vârstei de pensionare, pensia o să vină mai târziu.  

Presupunând că vârsta de pensionare se va ridica la 68 sau 69 de ani, în cazul bărbaţilor şi la 65 de ani, în cazul 
femeilor, iar speranţa de viaţă va fi nu de 75 de ani, ca in prezent, ci de 77 de ani. Cei care au trăit doar cu salariul minim vor 
primi o pensie derizorie, minimă, deşi au plătit in decursul anilor sume de ordinul sutelor de mii de lei la buget, iar cei care au 
trăit cu salariu mediu vor avea o pensie nu minimă, dar oricum derizorie, care nu poate permite un trait decent. 

De ce furt legalizat? 
Pentru că 30-35 de ani românii au plătit sute de mii de lei la buget, iar apoi beneficiază de o pensie hilară care nu poate 

asigura un trai decent, asta pentru că cei de la putere, restrângerea tuturor drepturilor românilor le numesc ,,reforme”. 
 

Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
Declarație politică 

Stimați colegi, 
Avem un Guvern care, cu mult populism, încearcă să-i convingă pe români că îi pasă, că singura sa grijă nu este aceea 

de a-și satisface interesele și clientela politică, ci să contribuie la bunăstarea poporului și să vegheze la ocrotirea celor săraci. 
Ei bine, Legea consumatorului vulnerabil, în forma pe care ne-a prezentat-o Guvernul, este dovada cea mai bună că lucrurile 
stau tocmai pe dos. 

Acest act normativ nu numai că are mari lacune (pe care PSD va încerca să le corecteze susținând modificările necesare, 
astfel încât toți cei cu venituri mici să poată primi un sprijin real, care să-i ajute efectiv sa facă față scumpirilor la energia 
electrică și la gaze), dar susține și o mare aberație: intrarea în vigoare a prevederilor legii abia din luna septembrie a anului 
2022. 

Așadar, guvernul Cîțu vine și ne propune să votăm o lege care să intre în vigoare peste aproximativ un an și jumătate, 
chipurile pentru a proteja anumiți oameni. Însă, ceea ce nu spune guvernul Cîțu este că toți acești consumatori vulnerabili, pe 
care încercăm să îi protejăm, vor mai rămâne vulnerabili încă o iarnă (iarna 2021-2022), în condițiile majorării consistente a 
prețurilor la gaze și curent electric, a creșterii inflației, a scăderii puterii de cumpărare și a înghețării tuturor veniturilor.  
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Este foarte clar că, de fapt, puterea actuală dorește să marcheze doar la capitolul imagine, amânând însă măsurile 
concrete și, ceea ce este cel mai important, plata acestor subvenții pentru consumatorii vulnerabili. PSD va susține ca legea să 
se aplice încă din septembrie anul acesta, astfel încât persoanele cu venituri mici să beneficieze de un ajutor real la plata 
facturilor pentru căldură și curent.    

Stimați colegi, vorbim despre persoane care au venituri reduse și care trăiesc la limita sărăciei, pentru care un an și 
jumătate înseamnă enorm. Noi, cei care am jurat să legiferăm pentru cetățenii României, avem datoria să rectificăm toate 
aceste anomalii legislative, să facem legi bune, drepte și aplicabile. Iată de ce fac apel la dumneavoastră să susțineți 
propunerea PSD, de aplicare a legii din septembrie 2020, pentru că dacă există voință politică, normele de aplicare pot fi 
finalizate și pot intra în vigoare în timp util. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Weber Mihai 

*** 
 

 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Calendarul lansării apelurilor de proiecte pentru submăsura 4.1investiții în exploatațiile agricole 
 
Domnule ministru,  
SRL-urile și întreprinderile familiale trebuie, începând cu anul acesta, să asigure un grad de cofinanțare ce nu poate fi 

mai mic de 30% la accesarea submăsurii 4.1, indiferent dacă fermierul îndeplinește toate condițiile legate de vârsta sa și de 
constrângerile naturale ale zonei în care își desfășoară activitatea sau se ocupă de culturi bio/eco. Dar, pe lângă faptul că 
fermierii români care vor să acceseze fonduri europene prin submăsura 4.1 – investiții în exploatații agricole – vor trebui să 
scoată, începând din 2021, mai mulți bani din propriul buzunar, nici până la ora actuală nu a fost prezentat calendarul lansării 
apelurilor de proiecte. Aceste întârzieri provoacă pierderi substanțiale și ireversibile de fonduri.   

Vă rog să-mi explicați de ce se întârzie calendarul de publicare a ghidurilor de finanțare pentru submăsura 4.1-investiții 
în exploatațiile agricole, precum și calendarul lansării apelurilor de proiecte, în vederea utilizării la maxim a resurselor 
financiare disponibile în perioada 2021-2022.   

Solicit răspuns scris.         Deputat 
Cu stimă,            Adrian Alda 

*** 
 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale 
 

Scăderea îngrijorătoare a natalităţii din România 
Stimată doamnă ministru,            
România a înregistrat în ultimii ani record după record negativ în ceea ce priveşte natalitatea. În ultima perioadă, au fost 

chiar luni întregi în care s-au născut cei mai puţini copii de când există datele statistice despre natalitatea din România, 
respectiv din anul 1930 până în prezent.   

Există anumite măsurători care indică faptul că, dacă ritmul descrescător va continua, România ar putea fi în pericol de 
dispariţie ca popor, ceea ce ar fi cu adevărat o dramă! Vă întreb cu respect:  

1. Câţi copii s-au născut în 2020 în România şi câţi dintre ei în judeţul Giurgiu?  
2. Care este evoluţia natalităţii din România în ultimii ani, în comparaţie cu ultimii ani dinainte de anul 1990? 
3. Care este raportul natalităţii din țara noastră comparativ cu situaţia din Uniunea Europeană? 
4. Ce strategie are Ministerul pe care îl conduceţi pentru creşterea natalităţii? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
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Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 
Distrugerea perdelelor vegetale de pe marginea drumurilor naţionale 

Stimate domnule ministru,  
Ideea plantării de perdele vegetale pe marginea şoselelor nu este nouă, însă până acum, din ignoranţă sau constrângeri 

financiare, aceasta nu a fost pusă în aplicare. O asemenea investiţie ar avea un impact major, atât din punct de vedere al 
protecţiei mediului, cât şi în ceea ce priveşte creşterea siguranţei pe drumurile publice, mai ales în sezonul de iarnă.   

Din păcate, în întreaga ţară au fost tăiaţi după 1990 foarte mulţi arbori existenţi pe marginea arterelor de circulaţie, 
acţiuni care nu au fost întotdeauna justificate de realitate. Vă întreb respectuos: 

1. Are MMAP o strategie naţională referitoare la plantarea de perdele vegetale de-a lungul drumurilor, cel puțin a celor 
mai importante și mai expuse dintre ele? 

2. Care este situaţia actuală a acestor perdele, fie că sunt din copaci sau vegetale, raportată la suprafeţele astfel folosite 
înainte de 1989, atât la nivel național, cât și în județul Giurgiu?  

3. Ce va face Ministerul Mediului pentru salvarea perdelelor vegetale care au rămas nedistruse pe marginea şoselelor 
din România?  

Solicit răspuns scris.               Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministrul  României 
 

Solicitare informații privind stadiul de decontare a sumelor privind concediile medicale solicitate de angajatori pentru 
angajații proprii, diagnosticați COVID-19, aflați în carantină 

Domnule prim-ministru,  
Angajatorii români s-au confruntat, în perioada pandemiei, cu numeroase probleme care le-au afectat afacerile, una 

deosebit de gravă fiind cea a menținerii personalului angajat.  
Dincolo de scăderea veniturilor, întreprinzătorii au fost nevoiți și să își majoreze substanțial cheltuielile prin asigurarea 

materialelor sanitare de protecție și amenajarea unor circuite obligatorii, dar și prin plata integrală a salariilor în perioada în 
care angajații lor s-au aflat în concediu medical, fiind diagnosticați COVID-19 și carantinați.  

Procedura decontării sumelor aferente concediilor medicale către angajatori a suferit ajustări doar în ceea ce privește 
prelungirea termenului de depunere a documentelor de solicitare la CAS (Casele de Asigurare de Sănătate) județene, fără a se 
preciza, însă, și un termen limită, maximal, la care acestea să realizeze decontul propriu-zis.  

Domnule prim-ministru,  
Având în vedere că foarte mulți agenți economici din județul meu reclamă faptul că se întârzie nepermis de mult plata 

efectivă a sumelor datorate, în contextul în care cash-ul este și așa o mare problemă, vă rog să aveți amabilitatea de a mă 
informa, în scris, care este nivelul cererii la nivel național și, țintit, pentru județul Prahova, de la începutul pandemiei și până în 
prezent și în ce procent a fost onorată aceasta.  

Totodată, vă rog să îmi comunicați dacă aveți în vedere măsuri de urgentare a acestor plăți sau de compensare a sumelor 
datorate din bugetul FNUASS.  

Solicit răspuns în scris.  
Vă mulțumesc!         Deputat 
Cu stimă,             Grațiela Leocadia Gavrilescu 

*** 
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Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale  
      domnului Nicolae-Ionel Ciucă, ministrul Apărării Naționale 

 

Care este situația privind recunoașterea statutului de personal aeronautic navigant  
pentru militarii aflați în misiune permanentă la NAEW - Geilenkirchen, Germania? 

 
Stimată doamnă ministru/Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că încă din anul 2011 la nivelul Ministerului Apărării Naționale și a Ministerului Muncii și Protecției 

Sociale este cunoscută situația privind acordarea statului de personal navigant militarilor români aflați în misiune permanentă 
la Comandamentul Forței NATO de Avertizare Timpurie – NAEW, Geilenkirchen din Germania vă rog să-mi comunicați în ce 
măsură susțineți modificarea cadrului legal pentru acordarea drepturilor corespunzătoare acestor funcții, precum și pregătirea 
care au urmat-o, dar și activitatea pe care o desfășoară în calitate de controlori de zbor la bordul aeronavelor.   

Sunteți de acord cu promovarea unei inițiative legislative care să actualizeze Legea nr. 35/1990, astfel încât militarii 
români aflați în misiune permanentă la componenta NAEW (NATO Airborne Early Warning) - Geilenkirchen, Germania, care 
au făcut și fac parte din echipajul de la bordul aeronavelor şi au avut sute de ore de zbor, să fie încadrați în acord cu activitatea 
și pregătirea realizată ca personal aeronautic navigant și nu ca navigator la sol, cum este în prezent la art.12, lit. c). În acest 
sens ar fi necesară introducerea acestor militari în categoria personalului navigant de aviație de la art. 9, întrucât în acest 
moment sunt încadrați greșit la art. 12, lit. c) ca navigatori de sol, deși în realitate își desfășoară activitatea la bordul 
aeronavelor.  

De asemenea, vă rog să-mi transmiteți dacă susțineți emiterea de către Ministerul Apărării Naționale a unui ordin de 
ministru pentru actualizarea specialităților de personal aeronautic în funcție de necesitățile impuse de evoluția tehnicii 
aeronautice şi a concepției de exploatare în zbor şi la sol a acesteia, așa cum se precizează în art. 17 din Legea nr. 35/1990, 
astfel încât personalul aeronautic navigant aflat în misiune permanentă la NAEW - Geilenkirchen, Germania să aibă statutul de 
personal aeronautic navigant în concordanță cu realitatea activităților și pregătirilor efectuate.  

Domnule ministru, vă rog să-mi comunicați care a fost în total numărul militarilor detașați de MAPN de la începutul 
misiunii permanente NAEW și până în prezent și câți dintre aceștia mai activează în acest moment la Comandamentul Forței 
NATO de Avertizare Timpurie?  

În același timp, adresez doamnei ministru a Muncii și Protecției Sociale întrebarea privind susținerea modificărilor 
expuse mai sus, precum și aplicarea art. 40, alin. (4) din Legea nr. 153/2017 coroborat cu art. 41, alin (1) pentru militarii 
români care au participat și care participă la misiunea permanentă de la NAEW. În acest sens, considerați că este nevoie de o 
inițiativă legislativă pentru această precizare sau este suficientă modificarea art. 9 și art. 12  Legea nr. 35/1990? 

Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns în scris.              Deputat 
Cu deosebită stimă,             Alexandra Huțu 

*** 
 

Adresată domnului Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Stadiul programului de susținere a producției de legume în spații protejate 
Domnule ministru,   
După abandonarea Programului Tomata, le-ați promis fermierilor români că veți implementa un nou program, care să 

cuprindă mai multe tipuri de culturi. Însă, programul de susținere a producției de legume în spații protejate, care ar fi urmat să 
sprijine cultivarea de ardei gras, ardei lung, castraveți, tomate, varză albă sau roșie și vinete încă nu este activ.   

Conform Proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații 
protejate pentru anul 2021, pus în dezbatere publică pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe 
25 martie 2021, data de 17 mai ar fi fost termenul limită până la care legumicultorii ar fi trebuit să depună la APIA cererile 
pentru accesarea noului program. Bineînțeles, această dată a fost depășită, iar acum legumicultorii nu știu care va fi noul 
calendar al programului. Fără o predictibilitate privind finanțarea și sprijinul acordat de Guvern, producătorii vor evita pe 
viitor să mai investească în exploatații agricole, iar piața din România va fi invadată de legume din import.    

În urma celor expuse, domnule ministru, vă întreb: 
• Care este data la care va demara programul? 
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• Când vor primi fermierii banii? 
Solicit răspuns în scris.   
Cu respect,                 Deputat 

Romeo Daniel Lungu 
*** 

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

Măsuri directe de sprijin pentru IMM-uri 
Stimate domnule ministru,  
Prin prezenta, vă solicit să îmi comunicați, până în prezent, ce sume - dintre cele împrumutate de Guvernul României în 

timpul mandatului dumneavoastră de ministru, au ajuns la Ministerul pe care dumneavoastră îl conduceți și dacă acestea s-au 
concretizat în măsuri directe de sprijin pentru IMM-urile românești.  

Vă mulțumesc pentru colaborare. Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,          Deputat 

Ioan Mang 
*** 

 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Stadiile implementării PNDL I și al PNDL II la nivelul județului Ialomița 
Domnule ministru,  
PNDL este un program prin care guvernul finanțează din bugetul de stat mici proiecte în teritoriu, proiecte accesate de 

primării și consilii județene. Însă atât mass-media, cât și diferite organisme de control au subliniat că multe dintre aceste 
proiecte sunt executate prost, fără respectarea unor standarde sau cu costuri supraestimate. Cu toate acestea, fiecare localitate 
din România are nevoie să îi fie asigurat un set minim de servicii publice în sănătate, educație, apă-canalizare, energie termică 
și electrică, iluminat public, transport, drumuri, salubrizare, cultură, culte și sport.   

Vă rog să-mi precizați care este stadiul implementării programelor PNDL I și PNDL II, dar și care este execuția 
bugetului alocat pentru aceste două programe până la finalul lunii trecute la nivelul județului Ialomița. În plus, vă rog să ne 
oferiți mai multe informații despre PNDL III, despre care ați afirmat că îl aveți în analiză până în debutul lunii iunie.   

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,                 Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministrul României  
 

De ce vă opuneți introducerii salariului minim european în România? 
 

Stimate domnule prim-ministru,   
Un document trimis de Ministerul de Externe europarlamentarilor români le cere să respingă proiectul salariului minim 

european.  
Vă rog să-mi comunicați care este motivul acestui demers al guvernului dumneavoastră, care în opinia mea și a colegilor 

de la PSD este intolerabil și șocant, cu atât mai mult cu cât președintele Klaus Iohannis a semnat recent Declarația de la Porto 
care, la punctul 6, menționează explicit că: „6. Salutăm noile obiective principale ale U.E. privind locurile de muncă, 
competențele și reducerea sărăciei, precum și tabloul de bord social revizuit propus în planul de acțiune, care vor contribui la 
monitorizarea progreselor înregistrate în direcția punerii în aplicare a principiilor pilonului social, ținând seama de diferitele 
circumstanțe naționale, și ca parte a cadrului de coordonare a politicilor în contextul semestrului european.”   

PSD denunță inițiativa guvernului pe care îl conduceți și care plasează din nou România pe contrasens cu Uniunea 
Europeană. Noi, social-democrații nu vom da curs indicațiilor venite de la ministerul de Externe și vom susține, atât în 
Parlamentul României, cât și în Parlamentul European, Proiectul de Directivă privind salariile minime adecvate în Uniunea 
Europeană.  
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PSD apără interesele salariaților români și consideră că este imperios necesară reducerea decalajelor sociale. Prin 
urmare PSD a susținut și va susține nu doar introducerea salariului minim european ci și adecvarea lui la România, astfel încât 
să deservească interesele tuturor, atât ale salariaților de a avea câștiguri mai mari, cât și ale companiilor de a putea să-și susțină 
cheltuielile salariale, dar și ale bugetului de stat de a avea surse constante și consistente de venituri.  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,                Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 

 

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

De ce ați anulat Măsura 3 - granturi de investiții între 50.000 și 200.000 de euro 
pentru sprijinirea antreprenorilor români afectați de criza COVID-19? 

 

Stimate domnule ministru, 
În opinia mea de membru al Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților, anularea măsurii 3 

granturi de investiții între 50.000 și 200.000 de euro pentru sprijinirea antreprenorilor români afectați de criza COVID-19, 
reprezintă ori dovada fraudei provocate de ministerul pe care îl reprezentați ori o bătaie de joc la adresa muncii și banilor celor 
aproape 28.000 de firme înscrise în acest program? În ambele situații dumneavoastră în calitate de ministru al Economiei, 
Antreprenoriatului și Turismului sunteți principalul responsabil de afectarea intereselor companiilor românești care, nici acum 
la peste un an de la apariția pandemiei nu sunt susținute de statul român, așa cum s-a întâmplat în majoritatea țărilor membre 
ale Uniunii Europene.   

Având în vedere situația creată, vă rog să-mi comunicați motivele pentru care ați anulat Măsura 3 - granturi de 
investiții?   

În același timp vă solicit să-mi detaliați câte dintre cele 27.736 firme înscrise în acest program sunt din județul Botoșani 
și în ce domeniu își desfășoară activitatea?  

Toate aceste companii, care au cheltuit bani cu consultanții, cu experții, pentru proiectul pe care l-au depus pe Măsura 3, 
au consumat timp și resurse. Cu toții au aplicat pentru obținerea granturilor de investiții promovate de Măsura 3, care în limita 
celor 550 de milioane de euro alocate ar fi trebuit să asigure finanțarea între 50.000 și 200.000 de euro/proiect.  

Mutarea resursei financiare, dispusă de guvern, nu înseamnă și mutarea aplicațiilor, pentru că una e Măsura 3 – granturi 
pentru investiții și alta e Măsura 2 – granturi pentru capital de lucru. Așadar, decizia Guvernului de a anula pur și simplu 
Măsura 3 și de muta banii pe Măsura 2 îi lasă pe cei aproape 28.000 de antreprenori români fără niciun fel de sprijin! Pur și 
simplu, aceștia sunt nevoiți să treacă la capitolul pierderi tot efortul făcut și pentru mulți dintre ei este cu atât mai grav cu cât 
sperau că aceste granturi de investiții le vor asigura o soluție de supraviețuire în criza pandemiei.  

Domnule ministru în calitate de coordonator al procesului implementării Măsurii 3, de ce ați generat controversele prin 
contul pe care și l-ați făcut sub pretextul inspectării platformei de înscriere? 

Care este explicația conectărilor multiple de pe contul dumneavoastră de utilizator, care au precedat avalanșa celor 68% 
înscrieri în ultimele două zile ale procedurii? 

Domnule ministru, în opinia mea și a colegilor de la PSD ați greșit prea mult, prea grav și prea des. De aceea, consider 
că menținerea dumneavoastră în funcție înseamnă o palmă, o sfidare și un dispreț total la adresa mediului de afaceri.   

Solicit răspuns în scris și oral, în termenul legal de 15 zile sau de maxim 30 de zile, în cazul unei motivații justificate 
înaintate Biroului permanent al Camerei Deputaților.  

Cu stimă,        Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

*** 
Adresată domnului Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor Publice   
 

Referitor la aplicarea schemei de ajutor pentru industria de evenimente 
Stimate domnule ministru,  
Plenul Camerei Deputaților a adoptat Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru 
acordarea de spijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi 
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agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri 
fiscale, act normativ prin care se acordă schema de ajutor de stat de 20 de milioane de euro, pentru operatorii economici din 
industria de evenimente, care își desfășoară activitatea conform codului CAEN 8230 - Organizatorii de evenimente, conferințe, 
târguri și expoziții.   

Întrucât proiectul Guvernului a fost completat în Parlament prin amendamente, astfel încât să vină și în sprijinul 
operatorilor pe codul CAEN 8230, în vedere aplicării legii, vă adresez următoarele întrebări:  

• Care este calendarul pentru accesarea acestei scheme de ajutor de stat? 
• Care vor fi modalitățile de acordare a ajutorului de stat pentru organizatorii de evenimente, conferințe, târguri și 

expoziții? 
• Cum va fi evaluată cererea de finanțare a solicitanților? 
Vă solicit un răspuns în scris.  
Vă mulțumesc!        Deputat 
Cu deosebită considerație,           Gheorghe Șoldan 

*** 
 

Adresată domnuluiSorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației Naționale  
 

Schimbările în abordarea consilierilor școlari 
Stimate domnule ministru,  
În ședința din data de 18 mai 2021 a Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților ați afirmat că aveți în atenție o 

inițiativă care va aduce schimbări în abordarea consilierilor școlari. Aceste schimbări vor afecta, așa cum s-a înțeles din 
expunerea domniei voastre, și funcționarea centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului 
București de Resurse și Asistență Educațională.  

Având în vedere importanța acestor centre în asigurarea unor servicii de care elevii în general și copiii cu cerințe 
educaționale speciale în mod particular au foarte mare nevoie, vă întreb:  

• Care va fi statutul CJRAE/CMBRAE în contextul schimbărilor pe care le aveți în vedere?  
• Ce se va întâmpla cu copiii cu CES sprijiniți de CJRAE/CMBRAE în același context?  
• Ce se va întâmpla concret cu profesorii consilieri școlari și logopezii din CJRAE/CMBRAE și cine va susține financiar 

specializarea la nivel de master a acestora, condiție pe care ați afirmat că aveți în vedere să o impuneți?  
Solicit răspuns în scris. 
Cu respect,                Deputat 

Laurențiu Țepeluș 
*** 

 

Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 
 

Revenire cu privire la întrebarea nr. 835A/24.03.2021 
„Numirea consilierilor onorifici, atribuțiile și răspunderea acestora” 

 

Stimată doamnă ministru,   
Având în vedere răspunsul cu numărul 4011/27.04.2021 primit la întrebarea parlamentară cu numărul 835A/24.03.2021 

sunt necesare câteva clarificări. De aceea, revin cu întrebarea care are ca obiect „Numirea consilierilor onorifici, atribuțiile și 
răspunderea acestora”, referitoare la consilierii onorifici din Ministerul Sănătății din perioada mandatului ministrului sănătății 
anterior, Vlad Voiculescu.  

Astfel, vă întreb:  
• Care sunt numerele și data de publicare în Monitorul Oficial ale Ordinelor de Ministru al Sănătății pentru fiecare dintre 

cei 20 de consilieri onorifici menționați în răspunsul nr. 4011/27.04.2021, așa cum prevede articolul 11 al Legii nr. 24 din 27 
martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative?  

• Care sunt atribuțiile care le-au fost conferite consilierilor onorifici enumerați în răspunsul nr. 4011/27.04.2021 și care 
este expertiza pe care o deține fiecare dintre aceștia în domeniul în care a primit atribuții, răspunsul anterior citând un articol 
de act normativ care doar permite numirea de consilieri onorifici, nu reglementează și atribuții?  
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• Deoarece, conform afirmațiilor din spațiu public ale oficialilor Ministerului Sănătății, consilierii onorifici menționați în 
răspunsul nr. 4011/27.04.2021 alături de atribuții au primit și acces la date, informații, conturi, parole, care este modalitatea 
prin care aceștia pot fi trași la răspundere în cazul îndeplinirii în mod defectuos a atribuțiilor și în baza cărui act normativ?  

• Care este explicația faptului că Albu Savel Adrian, Tudosie Victorița Gerogiana, și Horațiu Ioan Ioani au fost numiți 
consilieri onorifici prin același Ordin al Ministrului Sănătății, nr. R/81/08.02.2021?   

Solicit răspuns în scris.  
Cu respect,               Deputat 

Laurențiu Țepeluș 
*** 

 

Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Capacitatea României de a respecta condițiile UE pentru a implementa PNRR 
 

Stimate domnule ministru, 
Prin Planul Național de Redresare și Reziliență, statele membre beneficiază de sume fără precedent care le va asigura nu 

doar capacitatea de redresare și reziliență, cât și dezvoltarea pe termen lung. Vorbim de un moment esențial și de un demers 
vital care are nevoie ca statul român să fie extrem de bine pregătit pentru a reuși implementarea PNRR. 

Ne aflăm la câteva zile distanță de data la care vom afla dacă Comisia Europeană acceptă proiectele propuse de țara 
noastră. Mai mult de atât, Comisia este preocupată în acest stadiu de capacitatea de absorbție și de calitatea mecanismelor de 
control, două elemente esențiale care pot asigura succesul Planului european de relansare sau, dimpotrrivă, îi pot periclita până 
la eșec obiectivul. 

În plus, vorbim de faptul că mai mult de jumătate din suma alocată țării noastre prin PNRR este reprezentată de 
componenta de credit. În condițiile în care este vorba de suma de 29,2 miliarde de euro anunțată de premieru Florin Cîțu după 
vizita sa la Bruxelles, ne aflăm în fața a circa 6% din PIB-ul României. Fapt care necesită menținerea pe traiectoria de ajustare 
a deficitului structural, măsură asumată de România prin Programul de Convergență depus la Comisia Europeană. 

O altă preocupare a Comisiei Europene constă în capacitatea statelor membre de a gestiona sumele fără precedent puse 
la dispoziție. De aceea, urmând recomandarea Băncii Centrale Europene în ceea ce privește asigurarea absorbției în timp util a 
fondurilor de relansare, Comisia Europeană a transmis și continuă să transmită comunicări privitoare la nevoia de consolidare 
a capacității administrative și de reducere a blocajelor birocratice în statele membre: “Calitatea și capacitatea administrației 
publice sunt probabil factori decisivi în utilizarea cu succes a fondurilor UE de generația următoare și ar putea fi un domeniu 
promițător pentru reformă”, a precizat BCE într-o notă publicată în luna martie. 

De aceea, având în vedere importanța majoră a celor expuse mai sus, consider, stimate domnule Ministru, că sunteți 
conștient de necesitatea comunicării unor date clare și asumate în vederea asigurării că PNRR va deveni o concretețe, nu o 
himeră, motiv pentru care vă rog să îmi comunicați următoarele: 

1. Care sunt măsurile MIPE în vederea asigurării capacității de absorbție și a calității mecanismelor de control, în raport 
cu actualele și viitoarele decizii ale Comisiei Europene, în vederea implementării PNRR? 

2. Care sunt măsurile de asigurare a traiectoriei de ajustare a deficitului structural și în ce constă activitatea MIPE și a 
celorlalte Ministere direct implicate în această problematică? 

3. Care sunt măsurile de consolidare a capacității administrative și de reducere a blocajelor birocratice în România și în 
ce constă activitatea MIPE și a celorlalte Ministere direct implicate în această problematică? 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!                Deputat 

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

Este sau, mai precis, cât este de pregătită agricultura românească pentru tranziția verde și digitalizare? 
 

Stimate domnule ministru, 
Pactul verde european este foaia de parcurs a Uniunii Europene pentru a ajunge la o economie durabilă, modernă, 

competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care, până în 2050, vom ajunge să nu mai emitem gaze 
cu efect de seră, creșterea economică va fi decuplată de utilizarea resurselor și nicio persoană și niciun loc nu va fi lăsat în 
urmă. 

Astfel, UE oferă în acest sens sprijin financiar și asistență tehnică pentru trecerea la economia verde, creând 
Mecanismul pentru o tranziție justă, care contribuie în perioada 2021-2027 la mobilizarea a cel puțin 100 de miliarde de euro 
în regiunile cele mai afectate. 

Unul dintre domeniile cheie de acțiune ale Pactului verde european este acela care privește modalitățile de a asigura un 
lanț alimentar mai durabil- De la fermă la consumator- și Agricultura durabilă, susținerea durabilității agriculturii și a zonelor 
rurale din UE prin politica agricolă comună (PAC). 

Politica agricolă comună și Strategia „De la fermă la consumator” sunt cele care ajută agricultorii și sectorul agricol să 
prospere și să furnizeze în continuare alimentele accesibile, nutritive, sigure și durabile necesare, consolidând în același timp 
lanțurile de aprovizionare și abordând problemele apărute în timpul crizei de Coronavirus. 

De asemenea, vorbim de faptul că, pe lângă tranziția verde, cel de-a doilea pilon esențial pentru toate statele membre 
UE este tranziția digitală. 

Ambii piloni fac parte din politica pe termen mediu și lung a UE, transformându-se nu doar în obiective strategice, ci și 
în acțiuni de reconstruire și dezvoltare a tuturor nivelurilor și domeniilor de activitate ale statelor membre în parte și ale 
Uniunii per ansamblu. 

Având în vedere rolul vital al agricultorilor și al zonelor rurale pentru economie, cât și pentru tranziția verde și digitală, 
consider, stimate domnule Ministru, că sunteți și dumneavoastră de aceeași părere când spun că este momenul de a face nu 
doar un bilanț, cât și un raport care privește date cât se poate de clare și concrete privitoare atât la modul în care agricultura 
românească se aliniează politicii europene, cât și prin urmare, își asigură reziliența, dezvoltare și, în speță, progresul, 
sustenabilitatea și bunăstarea, motiv pentru care vă rog să îmi comunicați: 

În ce au constat și constau detaliat și argumentat măsurile pentru ca agricultura română să se alinieze tranziției verde și 
digitale europene în vederea creșterii sustenabilității și gradului său de dezvoltare și pentru a beneficia de fondurile europene 
fără precedent puse la dispoziție ca urmare a acestor politici? 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!                 Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Gorjul are nevoie de Drumul Expres Târgu Jiu-Petroșani-Hațeg-Deva-A1 
 
Pentru județul Gorj, Drumul Expres Târgu Jiu-Petroșani-Hațeg-Deva-A1 reprezintă o șansă de ieșire din blocajul în care 

se află, ca urmare a situației economico-sociale grave. Prezenta Întrebare reprezintă o continuare a corespondenței pe care o 
port cu ministerul pe care îl conduceți, din dorința de a vă supune atenției problemele și nevoile județului Gorj. Mai exact, 
urmare a Întrebării cu obiectul ”Studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție pentru proiectul Drum Expres Târgu 
JiuPetroșani-Hațeg-Deva-A1”,  înregistrată la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu nr. 413A/23.02.2021 și a 
răspunsului dat de dumneavoastră în documentul cu nr. 8642/23.03.2021, apare întrebarea firească legată de data la care se va 
trece efectiv la fapte. Conform răspunsului dat de dumneavoastră, Drumul Expres Târgu Jiu-Petroșani- Hațeg-Deva este 
cuprins în Master Planul General de Transport al României și în Planul Investițional, fapt care nu face decât să îi bucure pe 
gorjeni.  Cu toate acestea însă, în documentul amintit nu se regăsesc date clare cu privire la calendarul propus de 
dumneavoastră în vederea demarării procedurilor de licitație pentru încredințarea serviciilor care preced începerea efectivă a 
lucrărilor la Drumul Expres Târgu JiuPetroșani-Hațeg-Deva-A1.   

Astfel, domnule ministru, vă rog să îmi comunicați următoarele: 
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1. Care este sursa de finanțare identificată pentru realizarea Drumului Expres Târgu Jiu-Petroșani-Hațeg-Deva-A1; 
2. Concret, când vor fi demarate procedurile de achiziție publică pentru ”Studiul de fezabilitate și proiectul tehnic de 

execuție pentru proiectul Drum Expres Târgu Jiu-Petroșani-Hațeg-DevaA1”.   
Solicit răspuns în scris.     
Vă mulțumesc!                Deputat 

Mihai Weber 
*** 

 
 
 

 Interpelări 
 

 
Adresată: domnului Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor 
De către: domnul Adrian Alda, deputat 
Obiectul interpelării: Tratamentul fiscal al diurnelor acordate în cazul detașărilor transnaționale, problematică generată de 
reîncadrarea acestora ca venituri de natură salarială în cadrul unor controale fiscale efectuate de ANAF 

Domnule ministru,  
Una din cele mai discutate probleme actuale în domeniul transporturilor, construcţiilor şi nu numai este recalificarea 

diurnelor în venituri cu caracter salarial cu efectele dezastruoase evidente pentru orice companie.  
Subiectul a ridicat în ultima perioadă suficiente controverse încât s-a format un grup de lucru care încearcă să clarifice şi 

să pună de acord legislaţia naţională, UE, deciziile instanţelor şi interpretările organelor fiscale. Există multe companii care 
momentan au scăpat de controale, altele care au reuşit să le prelungească şi alte firme care deja şi-au primit deciziile de 
impunere cu sume suficient de mari încât să pună în pericol real derularea activităţii.  

Potrivit Comunicatuluiu MFP postatul pe site-ul MFP ”în data de 24 martie 2021, ministrul Finanțelor, Alexandru 
Nazare, alături de conducerea ANAF, a participat la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Asociațiilor Transportatorilor Rutieri 
din România.  

Discuțiile au vizat tratamentul fiscal al diurnelor acordate în cazul detașărilor transnaționale, problematică generată de 
reîncadrarea acestora ca venituri de natură salarială în cadrul unor controale fiscale efectuate de ANAF, precum și anumite 
necorelări în legislația specifică”.  

"Sectorul transporturilor are o contribuție importantă în PIB și trebuie să identificăm imediat aspectele care necesită 
clarificări, inclusiv din punct de vedere legislativ, astfel încât firmele din domeniu să beneficieze de un tratament fiscal corect. 
Am deschiderea către un dialog constructiv cu reprezentanții industriei transportatorilor din România și îi asigur de tot 
sprijinul meu. Am decis înființarea unui grup de lucru format din reprezentanții Ministerului Finanțelor, ANAF și membrii 
organizațiilor reprezentative din domeniul transporturilor. Obiectivul grupului de lucru este analizarea situației actuale fiscale 
și formularea, după caz, de propuneri privind îmbunătățirea acesteia.", a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.  

Președintele ANAF, Mirela Călugăreanu, a răspuns pe 22 aprilie asociațiilor profesionale care au cerut constituirea 
grupului de lucru pe tema diurnei, conform promisiunii făcute de ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, cu o adresă prin care 
explică statusul acesteia: “ANAF a procedat la elaborarea proiectului de ordin prin care se propune constituirea grupului de 
lucru menționat, proiect de ordin ce a fost înaintat către Ministerul Finanțelor, în vederea întreprinderii măsurilor necesare 
pentru avizare și aprobare, potrivit atribuțiilor și competențelor.”  

Astfel, grupul de lucru “care poate începe mâine consultările”, după cum zicea ministrul Nazare la discuțiile de pe 24 
martie cu reprezentanții asociațiilor profesionale, așteaptă de mai bine de o lună să intre în legalitate mai întâi. Iar până la 
programarea primei întâlniri de lucru, inspectorii ANAF nu numai că au continuat controalele deja începute, dar au extins 
controale începute pe alte teme și pe diurnă sau au început controale anunțate înainte de 24 martie, dată la care ministrul 
Nazare și președintele ANAF, Mirela Călugăreanu, au promis că nu mai încep verificări pe diurnă”.  

Urmare a prezentării problematicii privind  recalificarea diurnelor în venituri cu caracter salarial pentru companiile ce 
realizează  servicii de detașare transnațională în temeiul Legii nr. 16/2017  în a caror categorie sunt inclusi si transportatorii 
internaționali dar nu numai, am apreciat domnule ministru  Alexandru NAZARE  poziţia dvs. şi atitudinea rezervată referitoare 
la controalele fiscale  ale ANAF  inițiate transportaorilor internationali  de marfuri  în ceea ce înseamnă  tratamentul fiscal al 
diurnelor acordate în cazul detașărilor transnaționale, problematică generată de reîncadrarea acestora ca venituri de natură 
salarială în cadrul unor controale fiscale efectuate de ANAF, precum și anumite necorelări în legislația specifică.  
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Fiind preocupat de acest domeniu, am procedat la cercetarea domeniului specific al tratamentului fiscal al diurnei in 
cadrul serviciilor transnationale  reglementare prin Legea nr. 16/2017, și ca urmare a lipsei de predictibilitate a controalelor 
fiscale inițiate de către Activitatea de Inspectie Fiscală din cadrul D.G.R.F.P Timișoara – A.J..F.P – Activitatea de Inspectie 
Fiscală Arad  inițiate inclusiv la petentele contribuabili  SC D &W MARELIS DINAMIC SRL, județul Arad  si SC MARLEX 
DUO COMPANY SRL, județul Arad controale fiscale inițiate  împotriva recomandarilor dnei  presedinte al ANAF Mirela 
Călugăreanu, care a  promis că nu mai încep verificări pe diurnă dupa data de 24.03.2021.  

De altfel, la „solicitarea de elaborare a unei Note de orientare, care să clarifice care sunt situațiile în care diurna plătită 
de firmele de transport rutier internațional conducătorilor auto nu face subiectul reîncadrării ca venituri de tip salarial și, de 
asemenea, situațiile în care poate face acest subiect”, dna presedinta a ANAF  a declarat ca “ANAF a procedat la elaborarea 
proiectului de ordin prin care se propune constituirea grupului de lucru menționat, proiect de ordin ce a fost înaintat către 
Ministerul Finanțelor, în vederea întreprinderii măsurilor necesare pentru avizare și aprobare, potrivit atribuțiilor și 
competențelor.”  

Comisia centrală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul ANAF a desfiinţat o decizie de impunere de peste 5 milioane 
de euro rezultată din recalificarea diurnelor în venituri cu caracter salarial.  

Astfel, printr-o decizie care după cunoştinţele noastre este premieră în România, Comisia Centrală de Soluţionare a 
contestaţiilor a desfiinţat o decizie de impunere pe suma de peste 5 milioane de euro rezultată din recalificarea diurnelor în 
venituri cu caracter salarial.  

În urma unei inspecției fiscale derulate de către ANAF la o societate multinaţională de transport internaţional de 
mărfuri, s-au stabilit în sarcina societății obligaţii suplimentare în cuantum de peste 5 milioane de euro. ANAF a reţinut că 
societatea de transport din România ar face parte dintr-un grup de firme, specializat pe transporturi rutiere de marfă. Inspectorii 
fiscali au considerat că societatea română ar avea exclusiv rolul de a gestiona resursele umane în vederea prestării serviciilor 
de transport pe teritoriul UE, pe care ulterior firma mamă, dintr-un alt stat membru UE, le factura către clienţi.  

S-a considerat şi că, în aplicarea legii nr. 16/2017, şoferii de autocamion care efectuează curse internaţionale nu intră 
sub incidenţa art. 43 din Codul Muncii, care se referă la delegare. În concluzie, întrucât s-a apreciat că nu a existat o delegare, 
ci detaşare transnaţională, echipa de inspecţie fiscală a reîncadrat sumele acordate şoferilor sub formă de diurne, şi a procedat 
la reîntregirea bazei de calcul al impozitului pe salarii cu diurnele aferente emiţând o decizie de impunere. Împotriva acesteia, 
s-a formulat contestație.   

Prin decizia de soluţionare a contestaţiei din 28 aprilie, s-a admis contestaţia formulată şi s-a dispus desfiinţarea deciziei 
de impunere, în baza art. 279 alin. 3 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.  

Faţă de această situaţie fără precedent în existenţa ANAF, mă adresez dumneavoastră domnule ministru Alexandru 
NAZARE cu rugămintea transmiterii următoarelor date:  

1. Proiectului de ordin prin care se propune constituirea grupului de lucru menționat precum si Circulare si Note 
interne/Proceduri/Norme interne referitoare la inspectiile fiscale derulate pentru contribuabilii cu prestări de servicii 
transnationale; 

2. Decizia de soluţionare a contestaţiei din 28 aprilie a Comisiei Centrale de Solutionare a Contestației din cadrul ANAF 
prin care a desfiinţat o decizie de impunere de peste 5 milioane de euro rezultată din recalificarea diurnelor în venituri cu 
caracter salarial.  

3. Decizia Curtii de Apel din Tg. Mureș prin care a respins “ca nefondat si nelegal” recursul formulat de Agenția 
Națională de Administrare Fiscală împotriva Sentinței nr. 1din 4 ianuarie 2021 pronunțată de Tribunalul Harghita în cazul unei 
firme de transport cu capital românesc; 

4. Fişele ANAF privind realizarea indicatorilor de performanţă ( toţi indicatorii de performanţă) inclusiv pe unităţi 
fiscale teritoriale şi contribuabili mari,pe ani fiscali, pentru perioada anilor 2015-2020; 

5. Situaţia controalelor fiscale initiate  pe tematica  diurnelor externe in cadrul serviciilor transnaționale  inițiate de catre 
ANAF  prin unitățile fiscale teritoriale incepand cu data de 01.04.2021- pana in prezent la data de 25.05.2021, centralizat pe 
structura centrala a ANAF precum și pe unități fiscale teritoriale și in special la nivelul Activității de Inspectie Fiscală  din 
cadrul DGRFP – Timisoara – A.J.F.P – Activitatea de Inspectie Fiscala Arad cu individualizarea  contribuabililor  si a Nr./data 
avizului de inspectie fiscală precum și a perioadei supusa inspectiei fiscale, avize emise prin programul PHOENIX ;  

6. Situația sumelor suplimentare stabilite de către organele de control fiscal prin acte de inspecţie fisală pe perioada 
2015-2020, pe unităţi fiscale judeţene, cu următoarea structură: nr. cazuri controale, sume suplimenare stabilite pe total, pe 
tipuri  de impozite şi taxe,  din care număr cazuri şi sume sesizate la Unităţile de Parchet pentru  atragerea  răspunderii penale; 
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7. Situaţia sumelor stinse din portofoliul creanţelor fiscale administrate la unităţile fiscale teritoriale (inclusiv 
contribuabili mijlocii şi contribuabili mari) prin ştergerea datoriilor fiscale prin procedura insolvenţei, cu următoarea structură: 
nr cazuri societăţi intrate în insolvenţă anii 2015-2020, total obligaţii fiscale în evidenţă la data intrării în insolveţă, sume 
încasate în perioada insolvenţei, sume şterse din evidenţa fiscală prin insolvenţa/falimentul societăţilor; 

8. Situaţia sumelor suplimentare atrase de structura ANTIFRAUDĂ din cadrul ANAF în următoarea structură: nr. cazuri 
verificări, sume suplimentare stabilite, pe tipuri de impozite şi pe total, din care număr cazuri şi sume sesizate la Unităţile de 
Parchet pentru stabilirea răspunderii penale, inclusiv Rapoartele  de activitate pentru perioada 2015-2020.   

Totodată,prin răspunsul dvs. vă rugăm să faceţi precizarea lipsei actelor şi a documentelor solicitate prin prezenta de pe 
portalul ANAF , în condiţiile în care principiul transparenţei decizionale şi a liberului acces la informaţiile de interes public 
sunt grav încălcate.  

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,               *** 
 

Adresată: domnului Florin-VasileCîțu, prim-ministrul României 
     domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale   

De către: domnul Dumitru Coarnă, deputat 
Obiectul interpelării: Lipsa creditelor de angajament din bugetul alocat către A.N.S.V.S.A. Lipsa plăților aferente lunilor 
februarie-aprilie 2021 către medicii veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii care dețin contracte de 
concesiune/ prestări servicii pentru realizarea acțiunilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul aprobat prin HG 1156/2013. 
Lipsa plățile aferente lunilor februarie-aprilie 2021 conform Legii 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din OG 
nr. 42/2004 

 
Vă solicităm ca prin structurile din subordine să procedați la verificarea managementului și procedurii de operare în 

cazurile prezentate mai jos.  
Întrucât Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor se află în subordinea Guvernului şi în 

coordonarea primului-ministru, vă aducem la cunoștintă două situații foarte grave:  
I. În prezent există 339 de comune din România la nivelul cărora A.N.S.V.S.A prin Direcțiile Sanitar Veterinare și 

pentru Siguranța Alimentelor județene, respectiv a municipiului București, nu efectuează acțiunile prevăzute în HG 1156/2013, 
deoarece nu sunt atribuite contractele către medicii veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii.   

Motivul pentru care medicilor veterinari nu le-au fost atribuite aceste contracte este lipsa creditelor de angajament din 
bugetul alocat către A.N.S.V.S.A. Astfel județe precum Alba, Vâlcea, Olt, Argeş, Ialomita, au teritorii imense neacoperite, iar 
județul Alba nu are contracte încheiate de peste 18 luni.  

Prin urmare animalele care trebuiau să fie supuse acținilor de depistare a bolilor sunt comercializate fără documente și 
fără să se cunoască dacă sunt sau nu bolnave. Animalele nu pot fi identificate și ca atare ele se vând fără să se cunoască 
trasabilitatea lor.   

Mai grav este faptul că produsele obținute de la animalele netestate sunt consumate de către proprietarii animalelor, de 
familiile lor sau vândute în piețe fără a şti dacă acele produse sunt sau nu sigure şi dacă provin de la animale sănătoase. Să ne 
rezumam doar la tuberculoza care se transmite prin lapte iar România este țara cu o incidență foarte mare a acestei boli în 
rândul populației umane.  

II. La această dată A.N.S.V.S.A nu a realizat plățile aferente lunilor februarie-aprilie 2021 către medicii veterinari de 
liberă practică organizați în condițiile legii care dețin contracte de concesiune/ prestări servicii pentru realizarea acțiunilor 
sanitar-veterinare prevăzute în Programul aprobat prin HG 1156/2013.  

HG 1156/2013 menționată se referă la aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de 
supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția 
animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a 
acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente 
acestora.  

În plus nu au fost realizate plățile aferente lunilor februarie-aprilie 2021 conform Legii 236/2019 pentru modificarea și 
completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative.  
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Ca urmare a neachitării plăților restante, medicii veterinari din mediul rural sunt în pragul disperării, al falimentului, 
întrucât au de plătit impozite şi taxe lunare către stat, au de plătit salarii, chirii, utilităti, credite la bănci.  

Conform art.1 din OG 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, 
“apărarea sănătății animalelor, protecția animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranța alimentelor 
de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale și protecția mediului în raport cu creșterea 
animalelor, constituie o problemă de stat și o îndatorire pentru toți locuitorii țării”, iar conform art.3 “Statul sprijină activitatea 
de apărare a sănătății animalelor, de supraveghere, prevenire și control al bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin 
asigurarea cadrului instituțional și juridic, a a resurselor, a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfășurarea în condiții 
optime a activităților din domeniul  sanitar-veterinar”.  

Vă solicităm  să analizați cele două situatii extrem de grave si să dispuneți măsurile necesare pentru corectarea lor în 
regim de urgență, având în vedere că sănătatea publică, comerțul și exportul de animale vii și produsele obținute de la acestea 
sunt în pericol.  

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să răspundeți punctual la următoarele întrebări:  
1. Ați luat cunoștință de faptul că 339 de comune din România la nivelul cărora A.N.S.V.S.A prin Direcțiile Sanitar 

Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene, respectiv a municipiului București, nu efectuează acțiunile prevăzute în 
HG 1156/2013?  

2. Ați luat cunoștință de faptul că A.N.S.V.S.A nu a realizat plățile aferente lunilor februarieaprilie 2021 către medicii 
veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii care dețin contracte de concesiune/ prestări servicii pentru realizarea 
acțiunilor sanitarveterinare prevăzute în Programul aprobat prin HG 1156/2013?  

3. Când vor fi alocate fondurile pentru efectuarea plăților aferente lunilor februarie-aprilie 2021 către medicii veterinari 
de liberă practică organizați în condițiile legii care dețin contracte de concesiune/ prestări servicii pentru realizarea acțiunilor 
sanitar-veterinare prevăzute în Programul aprobat prin HG 1156/2013?  

4. Când vor fi alocate fondurile pentru efectuarea plăților aferente lunilor februarie-aprilie 2021 conform Legii 236/2019 
pentru modificarea și completarea art. 15 din OG nr. 42/2004?  

5. Când veți dispune verificări la instituțiile abilitate pentru a identifica cauzele ce determină lipsa creditelor de 
angajament din bugetul alocat către A.N.S.V.S.A?  

Așteptăm să ne comunicați un răspuns la interpelare și măsurile luate în virtutea prerogativelor funcției pe care o 
dețineți.  

Solicităm ca răspunsul să ne fie transmis în scris și oral.  
Cu stimă, 

*** 
 

Adresată: domnului Lucian Nicolae Bode, Ministrul Afacerilor Interne  
De către: domnul Ciprian-Constantin Șerban, deputat 
Obiectul interpelării: Constatarea stării de incompatibilitate pentru subprefecții județului Neamț, Meraru Ioan și Zaharia 
Florin 

Domnule ministru,  
În conformitate cu art. 112 din Constituția României, ‘’Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De asemenea, potrivit art. 170, aliniatul (1), din Regulamentul 
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile.  

În răspunsul dumneavoastră nr. 3445 din 27.04.2021 în legătura cu interpelarea subsemnatului, înregistrată la Camera 
Deputaților cu nr. 167B/2021, având ca obiect „numiri subprefecți Meraru Ioan și Zaharia Florin - Instituția Prefectului – 
Județul Neamț cu încălcarea prevederilor legale”, vă atrag atenția că NU ați specificat numărul de înregistrare al declarațiilor 
date în temeiul art. 86 din Legea nr. 161/2003, referitoare la regimul incompatibilităților ale numiților Meraru Ioan și Zaharia 
Florin în funcțiile de Subprefect din cadrul Instituției Prefectului Județul Neamț.    

Pentru o corectă informare și analiză a situației de la Neamț, doresc să-mi răspundeți punctual la următoarele întrebări:  
1. Declarațiile referitoare la regimul incompatibilităților, regim prevăzut de art. 274 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care ar fi trebuit date în temeiul art. 86 din Legea nr. 161/2003  
de către domnii Meraru Ioan și Zaharia Florin, neavând niciun număr de înregistrare,  nu sunt opozabile terților.  
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Pe cale de consecință, nici la data numirii în funcție, nici la data depunerii jurământului, NU puteți face dovada că au 
fost îndeplinite condițiilor prevăzute la art. 86 din Legea 161/2003.   

Din informațiile mele, la data de 27 aprilie 2021, prefecturilor din țară li s-a solicitat să verifice existența, datarea și 
înregistrarea acestor declarații, ulterior interpelării mele din data de 07 aprilie 2021.   

Cine se face răspunzător pentru această ilegalitate din cadrul Instituției Prefectului Județului Neamț, având doi 
subprefecți care nu au îndeplinit condițiile legale pentru a putea fi numiți, condiții care nu sunt îndeplinite nici măcar la data 
prezentei?  

2. O analiză comparativă a răspunsurile dumneavoastră nr. 15519 din 22.04.2021 și nr. 16023 din 27.04.2021 referitoare 
la interpelările mele formulate, rezultă două abordări total diferite pe tema demisiilor aleșilor locali.   

Astfel, sesizez că în răspunsul dumneavoastră nr. 15519 din 22.04.2021, având ca obiect „aplicarea defectuoasă a 
prevederilor legale cu privire la încetarea de drept înainte de termen a mandatului unui consilier local”, ați susținut faptul că 
„în caz de demisie, constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local (..) se realizează printr-o hotărâre de 
constatare a autorității deliberative respective”. Așadar, ați opinat faptul că demisia domnului Harbuz Liviu din cadrul 
Consiliului Local Piatra-Neamț nu a produs efecte juridice de la data depunerii acesteia, ci de când deliberativul local va lua o 
Hotărâre în acest sens. Prin urmare, așa cum bine cunoașteți, răspunzând la interpelarea mea, prin Adresa dvs. nr. 16023 din 
27.04.2021, demisiile din funcțiile de consilieri județeni ale domnilor subprefecți Zaharia Florin și Meraru Ioan au fost depuse 
la data de 04.03.2021, însă, Consiliul Județean Neamț, autoritatea deliberativă în acest caz, a constatat încetarea de drept a 
mandatelor celor în cauză la data de 17 martie 2021. În acest sens, Consiliul Județean Neamț a emis Hotărârile nr. 40 și nr. 41 
din 17 martie 2021 privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Zaharia Florin, respectiv Meraru 
Ioan. Mai mult, potrivit site-ului Consiliului Județean Neamț (https://cjneamt.ro/ro/acasa/cj-neamt/#presedintecjcons), domnul 
Meraru Ioan încă se declara consilier județean la data de 05.03.2021, depunând în acest sens „Raportul de activitate privind 
exercitarea mandatului de consilier județean Neamț, perioada 03.11.2020-05.03.2021”, fiind în concordanță cu cele afirmate de 
dumneavoastră: încetarea de drept a mandatului de consilier, prin demisie, produce efecte juridice DOAR la data adoptării unei 
hotărâri de constatare a autorității deliberative respective. Domnul Meraru Ioan a fost numit în funcția de subprefect al 
județului Neamț prin Hotărârea de Guvern nr. 258/2021, în ședința de Guvern din 03.03.2021. Domnul Zaharia Florin a fost 
numit în funcția de subprefect al județului Neamț prin Hotărârea de Guvern nr. 259/2021, în aceeași ședință de guvern. Ambii 
au depus jurământul la data de 04.03.2021.  Pe cale de consecință, în perioada 03.03.2021 – 17.03.2021, domnii Meraru Ioan și 
Zaharia Florin aveau, simultan, calitatea de consilier județean și de subprefect. Având în vedere aceste aspecte, cum ați 
acționat în aplicarea prevederilor art. 86, al. (2) din Legea 161/2003, care stipulează că „În cazul în care, în timpul exercitării 
funcției publice de autoritate prevăzute la art. 84 și 85, apare unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege, se 
procedează după cum urmează: (...) pentru funcția de prefect și subprefect, constatarea cazului de incompatibilitate se face de 
ministrul administrației publice, care îl va informa pe primul-ministru, pentru a dispune măsurile necesare.”? V-ați îndeplinit 
această obligație legală de acționa, respectiv de a anunța   primul-ministru despre starea de incompatibilitate în care se află 
domnii subprefecți ai județului Neamț, Zaharia Florin și Meraru Ioan? Cine se face răspunzător de funcționarea într-o stare de 
ilegalitate a Instituției Prefectului Județului Neamț?  

Vă mulțumesc!  
Vă solicit răspuns în scris.  
Cu stimă,       *** 
 

Adresată: domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
De către: domnul Vasilică Toma, deputat  
Obiectul interpelării: Momentul adevărului: Taxele din transporturi! 

 
Stimate domnule ministru, 
Cred că nu sunt singurul care consideră că, atunci când conduci un Minister, trebuie să fii prima persoană complet și 

minuțios avizată în tot ceea ce privește respectivul sector de activitate, precum și reprezentativitatea și implicațiile sale la toate 
nivelurile. Pe lângă dialogul și informarea continue și cu adevărat transparente cu toți cei reprezentați, consider de asemenea, 
stimate domnule Ministru, că este nevoie și de o colaborare și cooperare interinstituțională atât cu celelale Ministere, cât și cu 
toate instituțiile direct implicate. O chestiune care nu este nicidecum una opțională și care, odată neînndeplinită, nu poate 
folosi niciodată drept scuză pentru acțiunile sau lipsa de acțiuni. Degrevarea de responsabilitate sau “nu știu” atunci când ești 
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Ministru nu sunt nicidecum variante de lucru. Așa cum nu reprezintă variante de lucru declarații tatonate, incomplete și 
confuze sau lipsa unei informări complete și corecte a tuturor celor pe care îi reprezentați. 

Problema taxelor sau, mai precis, a noilor taxe pe care doriți să le introduceți sau a texelor pe care doriți să le modificați 
să să le creșteți în sectorul transporturilor, credeși sau nu, știți sau nu, ne privesc pe toți!! deopotrivă persoane fizice și juridice 
din România. Toți care contribuim cu banii noștri la acest sector și la salariul dumneavoastră. Toți cei care suntem afectați atât 
de toate măsurile pe care le luați, cât și de lipsa acțiunilor din partea dumneavoastră care să contribuie la modul real la 
dezvoltarea acestui sector. 

Având în vedere toate acestea, vă rog, stimate domnule Minstru, să faceți minimumul exercițiu de transparență și de 
comunicare și să ne transmiteți tuturor următoarele: 

1. Colegul dumneavoastră de Guvern și de partid, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat public că "În 
cazul autostrăzilor, da, ni s-a spus că alocarea pe care România a propus-o, de patru miliarde de euro pentru autostrăzi, este 
prea mare şi noi am spus: o fi mare, dar noi avem nevoie de aceşti bani, insistăm şi vom respecta planul de verde pentru că 
fiecare plan trebuie să aibă 37% din alocare pentru proiecte verzi. Respectăm planul de verde şi punem această alocare mare 
pentru autostrăzi. (...) Noi am mers pe strategia (...) unor reforme care să justifice aceşti bani de autostrăzi şi de aici vom face o 
reformă a taxării transportului de mărfuri pentru că, până la urmă, trebuie să avem acest principiu, fiecare plăteşte după câtă 
marfă transportă şi pe ce distanţă. Acum avem un sistem de roviniete în care toată lumea plăteşte la fel, indiferent cât foloseşte 
autostrăzile", care este, în acest context, planul de taxe pentru perioada 2021-2023 pentru transportul de marfă? 

2. Care este motivul pentru care construcția de autostrăzi din România presupune o reformă a taxării în condițiile în care 
toate declarațiile dumneavoastră de până acum au subliniat acest obiectiv ca responsabilitate a statului, nu tot a celor care au 
contribuit și continuă să contribuie la plata taxelor pentru o infrastructură de transporturi inadecvată? 

3. Care este, pentru perioada 2021-2023, planul de taxe pentru persoanele fizice din România în domeniul 
transporturilor și care este justificarea acestora? 

4. În contextul în care firmele de transport marfă din România beneficiază, se pare,, doar de obligații, care este planul de 
măsuri de susținere a acestora pentru perioada 2021-2023 din partea Ministerului pe care îl conduceți? 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!       *** 
 

Adresată:  doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
De către: domnul Radu Tuhuţ, deputat  
Obiectul interpelării: Ce proiecte ați susținut pentru includerea în PNRR? 

 
Stimată doamnă ministru,  
Având în vedere că România a rămas singura țară care încă nu a definitivat Planul Național de Redresare și Reziliență, 

vă solicit să îmi răspundeți în regim de urgență la următoarele întrebări:  
1. Ce strategii sau reforme ați propus, în urma consultărilor de la Bruxelles, pentru reformarea sistemului de pensii? Se 

au în vedere scăderea acestora? Dacă da, în ce cuantum și pentru ce categorii de pensionari? 2. Ce proiecte pentru copii ați 
susținut pentru a se finanța cu sprijinul PNRR?  

3. PNRR ar trebui să fie un plan pentru fiecare român în parte, chiar și pentru cei care au plecat peste hotare. Ați propus 
o strategie națională pentru sprijinirea românilor de a se reîntoare acasă și pentru reîntregirea familiilor?  

4. Pentru persoanele cu dizabilități ce proiecte sau strategii ați susținut să fie bugetate din PNRR? Dar pentru categoriile 
defavorizate?  

5. Ce proiecte și strategii concrete ați susținut și propus pentru reducerea sărăciei, șomajului și excluziunii sociale?  
Vă rog să trimiteți răspunsul dumneavoastră și în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților.  
 

*** 
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Adresată: domnului Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului 
De către: domnul Radu Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Ce proiecte ați susținut pentru includerea în PNRR? 

 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere că România a rămas singura țară care încă nu a definitivat Planul Național de Redresare și Reziliență, 

vă solicit să îmi răspundeți în regim de urgență la următoarele întrebări:  
1. Ce strategii sau reforme ați propus spre finanțare din PNRR pentru susținerea tinerilor?  
2. Ați propus proiecte pentru modernizarea bazelor sportive din România? Dacă da, ce baze ați propus să fie 

modernizate?  
3. Ce proiecte ați propus pentru susținerea sportivilor din România?  
4. Ați consultat federațiile sportive în vederea promovării proiectelor de dezvoltare pentru fiecare ramură sportivă?  
Vă rog să trimiteți răspunsul dumneavoastră și în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
 

*** 
Adresată: domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 
De către: domnul Radu Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Ce proiecte ați susținut pentru includerea în PNRR? 

 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere că România a rămas singura țară care încă nu a definitivat Planul Național de Redresare și Reziliență, 

vă solicit să îmi răspundeți în regim de urgență la următoarele întrebări:  
1. Ce strategii sau reforme ați propus spre finanțare din PNRR pentru susținerea artiștilor?  
2. Ați propus restaurarea monumentelor istorice? Dar a caselor memoriale care zac în ruine?  
3. Ce proiecte ați propus pentru modernizarea și retehnologizarea muzeelor sau a sălilor de concerte?  
4. Ați consultat asociațiile culturale în vederea promovării proiectelor de dezvoltare pentru fiecare ramură culturală?  
5. Ce proiecte pentru susținerea cinematografiei ați propus spre a fi finanțate din PNRR?  
Vă rog să trimiteți răspunsul dumneavoastră și în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
 

*** 
 

Adresată: domnului ministru Ciprian Teleman, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
De către: domnul Radu Tuhuţ, deputat  
Obiectul interpelării: Ce proiecte ați susținut pentru a fi bugetate din PNRR? 
 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că România a rămas singura țară care încă nu a definitivat Planul Național de Redresare și Reziliență, 

vă solicit să îmi răspundeți în regim de urgență la următoarele întrebări:  
1. Ce proiecte ați propus pentru digitalizarea administrației publice?  
2. În ce alte domenii ați propus proiecte pentru digitalziare cu sprijinul PNRR?  
3. Ce programe de cercetare națională ați propus spre finanțare din PNRR?  
4. Ce strategie națională ați propus spre finanțare pentru sprijinirea cercetătorilor români, ce burse de cercetare ați 

propus și ce bugete ați solicitat?  
Vă rog să trimiteți răspunsul dumneavoastră și în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
 

*** 
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Adresată: domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației 
De către: domnul Radu Tuhuţ, deputat  
Obiecul interpelării: Ce proiecte ați susținut pentru a fi bugetate din PNRR? 

 

Stimate domnule ministru,  
Având în vedere că România a rămas singura țară care încă nu a definitivat Planul Național de Redresare și Reziliență, 

vă solicit să îmi răspundeți în regim de urgență la următoarele întrebări:  
1. Ce proiecte ați propus pentru modernizarea școlilor, liceelor și universităților din România precum și a campusurilor 

universitare?  
2. Ce proiecte ați porpus pentru digitalizarea programelor școlare?  
3. Ce strategii ați propus pentru reformarea programei școlare și adaptarea acesteia la piața muncii? 
4. Ce strategie ați propus pentru reformarea orelor de curs? Sistemul actual este închistat și depășit! Învâțământul baza 

pe memorare și reproducerea informațiilor memorat este total depășit și chiar periculos pentru secolul în care ne aflăm.  
5. Ce proiecte ați propus pentru a elimina abandonul școlar și pentru a asifura accesul la educație pentr toți copiii, 

indiferent de localitate?  
6. Ați susțnut bugetarea construirii de cantine școlare la nivelul unităților de învățământ?  
Vă rog să trimiteți răspunsul dumneavoastră și în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
 

*** 
Adresată: domnului Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educației 
De către: domnul Gabriel Valer-Zetea, deputat 
Obiectul interpelării: Politizarea instituțiilor de învățământ prin propagandă politică pe paginile oficiale ale unităților școlare 
din Maramureș 

 
Domnule ministru, 
Este deja evident pentru fiecare dintre noi că PNL a venit la guvernare cu o temă clară: Politizarea tuturor instituțiilor 

statului. Indiferent că vorbim despre instituții publice, deconcentrate, școli, licee sau grădinițe, PNL a făcut în așa fel încât, în 
fiecare structură, a impus oameni aserviți actualei guvernări.   

Deși legea interzice acțiunile politice în cadrul unităților școlare, cel puțin la nivelul județului Maramureș conducerile 
școlilor au ajuns să fie atât de aservite noii guvernări încât promovează, pe paginile de socializare, mesaje cu o evidentă tentă 
politică, care nu au nimic în comun cu sistemul de învățământ și care depășesc deja orice limită a bunului-simț. După ce 
directorii de școli au fost schimbați, încă de la începutul anului, fără nicio evaluare prealabilă, singurul criteriu fiind acela că 
nu corespund cerințelor PNL, noii veniți în funcțiile de șefi își arată sub toate formele ”dedicarea” și ajung să promoveze și să 
posteze mesaje de propagandă electorală pe paginile oficiale ale instituțiilor pe care vremelnic le coordonează.   

Un simplu exemplu este pagina publică a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș unde, în 
data de 9 mai 2021, noul a membru desemnat de Consiliului Județean în Consiliul de Administrație al CJRAE, consilierul 
județean Valeria Mirela Brezocki, președintele interimar al OFL Maramureș, promovează o postare a deputatului PNL Călin 
Bota, de la depunerea de coroane a grupului politic PNL la Monumentul Ostașului Român. În  12 mai 2021, același nou 
membru în CA al CJRAE Maramureș promovează o postare despre o acțiune politică a Organizației Femeilor Liberale, ambele 
acțiuni fiind vizibile pe pagina de social-media a CJRAE.   

Consider, domnule ministru, că acest servilism politic de joasă speță trebuie să înceteze, iar școala trebuie să rămână la 
rolul pe care îl are dintotdeauna, acela de a clădi și a forma caractere. Școlile au rostul lor, acela de a ne educa copiii. 
Profesorii au datoria de a fi prezenți la cursuri și a de oferi cunoștințe prețioase despre materia pe care o predau, iar directorii 
instituțiilor de învățământ trebuie să se concentreze pentru ca elevii să beneficieze de cele mai bune condiții de învățare. 
Propaganda și mesajele politice nu trebuie promovate în sistemul educațional și acest mod al directorilor de a se face plăcuți 
puterii actuale prin orice mijloace trebuie oprit.   

Am să vă cer și dumneavoastră, domnule ministru, să discutați cu consilierul județean Anca Minodora Costin-Hendea, 
inspectorul școlar general al ISJ Marmaureș, să renunțe la intimidarea cadrelor didactice care nu au semnat încă carnetul 
galben de partid. Totodată, vă rog să aveți o discuție edificatoare și cu consilierul județean Valeria Mirela Brezocki, membru 
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desemnat de Consiliului Județean în Consiliul de Administrație al CJRAE Maramureș și să îi explicați că școala și politica 
trebuie să rămână pe paliere distincte, așa cum a fost mereu.   

Vă informez, domnule ministru, că abuzurile făcute de conducerea Inspectoratului Școlar Județean Maramureș au 
escaladat pe diferite paliere în ultimul timp, fapt pentru care este necesară o intervenție de la nivel central, pentru că 
Inspectoratul Școlar Județean și școlile pe care membrii PNL Maramureș le păstoresc nu sunt moșiile lor private.   

Am să vă cer, domnule ministru, să reamintiți subalternilor dumneavoastră care este rostul școlii în viața de zi cu zi și ce 
comportament trebuie să aibă cei care conduc aceste instituții. Totodată, vă solicit ca, până la momentul în care îmi veți 
transmite răspunsul la această interpelare, să îmi comunicați și măsurile pe care le-ați luat în acest sens.   

Solicit răspuns scris și oral.   
Cu respect,        *** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 
 

Vești bune pentru economie: România a avut cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană în 
primul trimestru al anului 2021 

 
Economia României a reacționat pozitiv la măsurile adoptate de actuala coaliție guvernamentală, fapt confirmat de 

analizele venite dinspre Comisia Europeană și Institutul Național de Statistică. Astfel, după ce Comisia Europeană a revizuit 
pozitiv  prognoza de creștere pentru România în anul 2021, la 5,1%, datele publicate de INS relevă că țara noastră a înregistrat 
în primul trimestru din acest an o revenire aproape integrală din contracția economică generată de criza sanitară. 

Ceea ce este și mai îmbucurător este faptul că datele INS indică o creștere secvențială trimestrială a economiei 
României de 2,8% în trimestrul 1, asta în condițiile în care  zona euro cât și Uniunea Europeană au consemnat contracții de 
0,6% și respectiv 0,4% în aceeași perioadă. Putem spune, fără doar și poate, că viziunea PNL în gestionarea crizei sanitare și 
economice a fost una puternic ancorată în realitate și a produs efectele scontate în economie, contribuind la redresarea 
industriei românești și la o dinamică pozitivă a sectorului construcțiilor și a comerțului. 

Toate aceste semnale pozitive ne stimulează și ne încurajează să implementăm amplele reforme pe care ni le-am asumat 
prin Programul de guvernare. Ne dorim să asigurăm țării o creștere economică sustenabilă printr-un control strict al 
cheltuielilor bugetare și prin direcționarea unor sume record de la buget către investiții publice de maximă importanță.  

Nu trebuie să omitem nici investițiile cu fonduri europene, România având acum o oportunitate uriașă la dezvoltare prin 
accesarea sumelor prevăzute în cadrul financiar multianual, dar și a celor aproximativ 30 de miliarde de euro alocate de 
Bruxelles prin PNRR.  

În aceste momente de maximă importanță trebuie sa fim uniți și să ignorăm cârcotașii care se plâng de faptul că oficialii 
de la Bruxelles ne dau acești bani, dar ne condiționează cum să-i cheltuim și ce reforme să facem. Consider că trebuie să 
trecem peste astfel de lamentări neputincioase ale unor oameni fără viziune și soluții și să ne apucăm de treabă! Bani sunt, iar 
proiectele de investiții așteaptă să fie demarate de îndată! Nu mai avem nicio secundă de pierdut!  

Eforturile noastre trebuie îndreptate exclusiv spre dezvoltarea României, iar PNL este garantul continuării procesului de 
reconstrucție a acestei țări! Faptul că, în această săptămână, PNL a sărbătorit 146 de la înființarea sa reprezintă un argument în 
plus că suntem singurul partid care poate traversa România peste această perioadă cumplită, ba chiar să aducem stabilitate și 
progres societății în ansamblu. 

"Prin noi înșine" pentru reconstrucția și modernizarea României! 
 

Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
Declarație politică 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Stimați colegi, 
Ne aflăm într-un moment foarte important pentru țara noastră, care va da un impuls reformelor și procesului de 

dezvoltare: finalizarea și adoptarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Vorbim despre un proiect pentru toți românii, 
de a cărui succes trebuie să ne mândrim ca țară.  

De aceea, stimați colegi parlamentari ar trebui să lăsăm deoparte culoarea politică și să ne gândim să ajungem la un 
consens, pentru a demonstra că suntem aici, cu adevărat, pentru a apăra interesele românilor. 

În urma întâlnirii pe care a avut-o cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul Florin Cîțu a 
arătat că România face progrese în ceea ce privește reformele. România va depune un PNRR pe toată suma de 29,2 miliarde 
euro, bani înseamnă investiții masive în domenii precum infrastructura rutieră și feroviară, spitale, educație sau sprijin pentru 
mediul privat.  
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Totodată, asta înseamnă că se vor dezvolta și comunitățile locale, pe care fiecare dintre noi le reprezentăm. Pentru că 
prin PNRR se va înfiinţa un fond de rezilienţă pentru localităţi al cărui scop stă în reducerea disparităţilor teritoriale la nivel 
regional, intra - regional şi intra - judeţean, prin intervenţii integrate în infrastructurile din zonele mai puţin dezvoltate. Se va 
crea un fond de împrumut pentru implementarea proiectelor comunitare. Eu sunt încrezător că asta va fi o șansă mare și pentru 
dezvoltarea județului Caraș Severin, pe care îl reprezint ca parlamentar. 

De asemenea, proiectele de investiții de care are nevoie România vor fi abordate din toate cele trei surse de finanțare la 
dispoziție: PNRR, fondurile europene clasice din cadrul financiar 2021-2027, bugetul de stat. Important e ca proiectele care 
sunt eligibile pe PNRR să acopere întreaga sumă. Alte investiții vor fi finanțate din fonduri europene sau de la bugetul de stat. 

Așa că succesul PNRR va fi și succesul nostru, iar prin susținerea noastră a acestui proiect vom arăta că suntem 
preocupați pentru binele românilor, care ne-au dat votul.  

Stimați colegi, hai să dăm dovadă de înțelepciune politică și să nu vă numărați printre cei care pun piedici definitivării și 
adoptării acestui document extrem de important. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Dumitru Rujan 

*** 
 

Guvernele liberale pun accentul pe investiții, pe dezvoltare și pe viitor! 
Stimate colege, 
Stimați colegi, 
Revenirea economică a României nu este doar o promisiune, ci o certitudine. Ea este confirmată de cifrele oficiale ale 

INS și Eurostat. Avem cea mai mare creștere din UE: 2.8% în trimestrul 1 (2021) față de cel anterior. Datele economice 
demonstrează că măsurile liberale luate de guvernele Orban și Cîțu s-au dovedit a fi cele corecte. 

Economia României continuă trendul puternic de creștere și înregistrează în primul trimestru din 2021 și o creștere de 
2,8% față de ultimul trimestru din 2020 (când am avut cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, respectiv 
4,8%). România a fost, în primul trimestru al acestui an, cea mai dinamică economie din Uniunea Europeană. 

Acestor date li se adaugă și cele referitoare la creșterea investițiilor străine. Investițiile străine directe au ajuns la 1,535 
miliarde de euro în primele trei luni ale acestui an, cu 399 de milioane de euro mai mult decât în perioada similară a lui 2020, 
potrivit datelor oferite de Banca Națională a României.  

Totodată, aproximativ 40.000 de firme au fost înființate în primele patru luni ale anului, în comparație cu 22.976 în 
perioada similară a anului trecut, în creștere cu 73,6%. Printre explicațiile care stau la baza creșterii apetitului antreprenorial în 
România se numără tendința generală de revenire economică sau ridicarea restricțiilor. 

Avem toate condițiile pentru a avea în următorii patru ani o explozie a creșterii economice, care se va traduce în 
bunăstare. Asta înseamnă un număr și mai mare de locuri de muncă bine-plătite, dar și o economie puternică care să susțină 
dezvoltarea infrastructurii și modernizarea sistemelor publice de Educație și Sănătate. 

Guvernele liberale au schimbat radical paradigma guvernării. Guvernele socialiste s-au bazat pe taxare și redistribuirea 
sărăciei, prin conducerea banilor către consum imediat, ceea ce a dus la neglijarea investițiilor în infrastructura țării. Politica 
PSD a avut consecințe dramatice în scăderea competitivității firmelor românești și a nivelului de trai, sau chiar tragice, dacă ne 
raportăm la infrastructura spitalicească lăsată în pargină.  

Guvernele liberale conduse de Ludovic Orban și Florin Cîțu au pus accentul pe investiții, pe dezvoltare și pe viitor. 
După creșterea economică de 2,8% înregistrată în trimestrul 1, anul 2021 a devenit anul de restart pentru mediul de 

afaceri și economia României. Cifrele confirmă faptul că economia își revine, iar sectorul privat are încredere în măsurile 
liberale. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
George Cătălin Stângă 

*** 
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Toți copiii trebuie sprijiniți să meargă la școală. 
Transportul local gratuit pentru elevi ar trebui generalizat în toată țara 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Odată cu preluarea guvernării de către Partidul Național Liberal, România continuă să se dezvolte puternic, lucru 

reflectat atât în creșterea economică de la finalul anului trecut, cât și în cea din primul trimestru al acestui an, de 2,8% din PIB. 
Așadar, măsurile economice liberale au dat și dau roadele așteptate, lucru care a luat prin surprindere atât Fondul Monetar 
Internațional, cât și Comisia Europeană, aceste două instituții revizuind pozitiv așteptările pentru creșterea economică din acest 
an, până la 6% din PIB. Veștile pozitive din economie ne dau siguranța că atât la nivel central, cât și la nivelul bugetelor 
locale, resursele financiare vor fi mai multe, iar Guvernul și administrațiile locale vor putea să finanțeze servicii publice mai 
multe și de mai bună calitate.  

Stimați colegi, 
Cunoaștem cu toții că țara noastră se confruntă în continuare cu o problemă deosebit de delicată în ceea ce privește 

accesul copiilor la sistemul de învățământ. Abandonul școlar încă foarte mare, în special în regiunile mai puțin dezvoltate ale 
țării, este determinat de condițiile economice nefavorabile ale părinților, care nu pot asigura din veniturile familiei toate cele 
necesare pentru copiii lor – hăinuțe, rechizite, transport, hrană. Mai mult decât atât, dacă familia are nu unul sau doi, ci mai 
mulți copii, problemele sunt și mai apăsătoare și mai greu de rezolvat. Spuneam la începutul acestui an că problemele din 
educație nu pot fi rezolvate în mod individual nici de Guvern, nici de părinți sau de școli și nici de autoritățile locale. Numai 
prin concursul tuturor, putem să atingem obiectivul pe care ni-l dorim și anume ca toți copiii să meargă la școală și toți copiii 
să aibă șansa la un loc de muncă de bună calitate, bine plătit.  

Stimați colegi, 
Vă spun că am aflat cu deosebită satisfacție că autoritățile administrației publice din Municipiul Suceava au spart gheața 

și, pe lângă investițiile constante pe care le-au susținut din bugetul local pentru modernizarea școlilor, săptămâna aceasta vor 
introduce gratuitate pentru toți elevii din învățământul preuniversitar pentru transportul local. Îl felicit pe primarul Ion Lungu 
și pe viceprimarul Lucian Harșovschi, care au înțeles că viitorul nostru depinde direct de modul în care îi sprijinim pe copii să 
meargă la școală. 

Mi-aș dori ca Guvernul să vină în întâmpinarea acestei inițiative și, acolo unde primăriile nu au resurse financiare 
suficiente ca să asigure transportul gratuit al elevilor la școală, sumele care lipsesc din bugetele locale să fie acoperite măcar 
parțial prin transferuri de la bugetul de stat. Ar fi un nou pas serios în atingerea obiectivului nostru de a ajuta copiii să meargă 
la școală, după ce, anul trecut, am avut printre cele mai puternice investiții în infrastructura școlară din ultimele decenii, am 
luat măsuri privind cuantumul minim al burselor și am crescut alocațiile de stat, deși bugetul a trecut prin momente deosebit de 
dificile. De asemenea, pașii următori în susținerea sistemului de învățământ trebuie să urmărească reforme deja demarate de 
PNL anul trecut, cuprinzând pachetele integrate de asistență pentru copiii din familii cu venituri reduse, continuarea 
investițiilor în rețeaua școlară și găsirea soluțiilor financiare, astfel încât, atunci când bugetul o va permite, salarizarea 
personalului didactic să ajungă la nivelul importanței pe care munca dascălilor o are în societatea noastră. Am convingerea că 
suntem pe drumul cel bun, iar actualul Guvernul și administrațiile locale liberale vor face pentru educația din România, în 
numai 4 ani, ceea ce nu s-a făcut vreme de 30 de ani 

Vă mulțumesc,        Deputat 
Ioan Balan 

*** 
 

România - hub european pentru securitate cibernetică 
Dragi colegi, 
Pentru prima oară de când țara noastră a devenit oficial membru al Uniunii Europene, anul acesta avem onoarea de a 

găzdui o agenție europeană, respectiv noul Centru European pentru Securitate Cibernetică, la București. În cursul săptămânii 
trecute, Parlamentul European a aprobat cadrul legislativ care va face posibilă această inițiativă, finanțată prin programele 
„Europa digitală” și „Orizont Europa”.  

Propunerea a fost făcută de către Guvernul liberal în 2020, cu scopul de a oferi un context favorabil și eficient în 
vederea combaterii amenințărilor cibernetice. Vor fi întărite capacitățile de protecție, precum și reziliența și integritatea statelor 
membre.  
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Am văzut cum ultima perioadă ne-a expus la riscuri suplimentare, întrucât o parte considerabilă din activitățile 
cetățenilor au fost transpuse în mediul online, iar gradul de risc al atacurilor cibernetice a crescut concomitent cu aceast 
fenomen. Tocmai de aceea trebuie să asigurăm coordonarea eforturilor din Europa pentru îndeplinirea scopului pe care acest 
act legislativ îl are. Experți din rândul societății civile, al IMM-urilor, întreprinderilor nou-finanțate vor avea șansa de a 
contribui la implementarea de proiecte inovative, proiecte care vizează stimularea ecosistemului european tehnologic. Punerea 
în comun a resurselor materiale și umane ale fiecărui stat va impacta pozitiv și va asigura legitimitatea politică a Uniunii 
Europene. Mai mult decât atât, procesul de integrare europeană va fi reiterat prin parteneriatul dintre sectorul public și cel 
privat, un parteneriat contractual care poziționează securitatea cibernetică pe lista priorităților colective.  

Eforturile noastre în cadrul Uniunii și declarațiile venite din partea Comisiei, Parlamentului și Consiliului UE confirmă 
potențialul României în acest domeniu și strategia guvernementală inteligentă bazată pe reforme, investiții și apropierea de 
politicile blocului european. Principiile bunei guvernări – democrație, transparență, participare, coeziune, responsabilitate – 
compun fundamentul fiecărei propuneri legislative în parte, atât la nivel național, cât și european. Ne dorim ca românii să fie 
implicați în mod activ în procesul de guvernare, să aibă posibilitatea de a-și oferi expertiza în problematici urgente și de a fi 
informați cu privire la fiecare măsură adoptată. Noul Centru European pentru Securitate Cibernetică reunește aceste scopuri și 
valori.  

România este fruntașă în Europa de Est și lider în Europa prin dezvoltarea rapidă a pieței cu tehnologie informațională. 
Găzduirea unei agenții europene la noi în țară reprezintă un motiv de mândrie, dar și confirmarea eforturilor depuse. 
Digitalizarea țării este o prioritate pentru noi, astfel, siguranța cibernetică devine o necesitate!  

Vă mulţumesc!        
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

1 iunie 2021 
Stimați colegi, 
Ziua de 1 iunie, Ziua Copilului, este privită, pe bună dreptate, ca un motiv de bucurie. E ziua în care ne serbăm, de fapt, 

viitorul: viitorii medici, muncitori, ingineri, profesori.  
Din păcate, a devenit o zi către care ar trebui să privim, pe lângă bucurie, și cu îngrijorare și responsabilitate. Îngrijorare 

pentru că demografia României este într-un declin continuu. Dacă după Revoluție aveam în jur de 300.000 de nou-născuți 
anual, am ajuns în 2020 la cel mai mic număr din ultima sută de ani: puțin peste 178.000. Cea mai severă reducere a numărului 
de nașteri a avut loc în județele Vaslui (aproape 25% mai puțini copii născuți în 2020 față de anul anterior), Galați (recul de 
aproape 20%) și Bacău (18% mai puțini copii aduși pe lume anul trecut față de 2019).  Vorbim de județe în care problemele 
economice își pun amprenta mult mai puternic față de restul țării.  Eurostat ne avertizează că România ocupă locul 5 în topul 
țărilor Uniunii Europene în care populația este în scădere. Până în anul 2050 se preconizează că vom mai fi doar 15 milioane, 
dintre care o treime pensionari. Un sfert din populația mediului rural ar urma să dispară.  

Stimați colegi, 
În urmă cu zece ani, de la această tribună, regele Mihai spunea: „Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la 

părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri”. 
Aici trebuie să intervină responsabilitatea. Să înțelegem că este deja al 12-lea ceas pentru a avea printre priorități 

politica demografică, să înțelegem că trebuie programe naționale de încurajare a natalității, de sprijinire a cuplurilor care se 
confruntă cu probleme de fertilitate și nu au resursele financiare pentru proceduri medicale extrem de costisitoare. 

„Mersul României europene de astăzi are ca fundament existența Parlamentului. Drumul nostru ireversibil către 
Uniunea Europeană și NATO nu ar fi fost posibil fără acțiunea, întru libertate și democrație, a Legislativului românesc de după 
anul 1989” spunea, în cadrul aceluiași discurs rostit în Parlament, regele Mihai. Degeaba am ajuns însă în Uniunea Europeană 
și NATO dacă în scurt timp ne vom transforma într-o țară depopulată, cu pensionari pe care nu va avea cine să-i îngrijească. 
Degeaba orice efort pe care ni-l propunem dacă nu facem cel mai important efort: încurajarea demografiei prin implementarea 
unor programe coerente.  

E singura cale prin care, de fapt, ne asigurăm viitorul. Revenind la ziua de 1 iunie, le transmit multă sănătate și bucurii 
calor care sunt ori au rămas copii. Cu promisiunea că noi, cei mari, vom face mai mult, vom face ce trebuie. 

Mulțumesc!        Deputat 
Atanasiu Onut Valeriu 
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Sturionii sălbatici riscă să dispară definitiv din apele României 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Sturionii sălbatici din România sunt printre ultimii din Europa și sunt dovezi că existau și se pescuiau încă de pe vremea 

dacilor, aceștia punând pe fundul Dunării garduri din bușteni și crengi pentru a-i prinde. Și, cu toate că aceste specii există de 
peste 200 de milioane de ani, ele riscă să dispară definitiv din apele României, din cauza braconajului, a inconștienței și a 
corupției. Mai mult, unele specii au dispărut deja, astăzi pescarii mai prind din speciile de sturion doar nisetru, păstrugă, cegă 
și morun, însă în anii ’50 se pescuiau pentru ultima dată în apele noastre alți doi pești din aceste specii – șipul și viza. Așa se 
face că, dacă acum 50 – 70 de ani, în Deltă se mâncau jumări din slană de morun și icre negre pe pâine, în momentul de față 
specia este amenințată cu dispariția în zona României. Și, ca să vă dați seama cât de valoroasă este această resursă a Deltei și 
Mării Negre, vă spun doar atât: la începutul secolului XX, 1 kg de icre negre era 2,3 grame de aur, iar după 100 de ani, 1 kg de 
icre negre era 97 de grame de aur. Și pentru simplul motiv că, spre deosebire de păduri și urși, nu putem vedea și cuantifica 
exact dezastrul pe care îl facem, aceste lucruri par să treacă neobservate de către publicul larg. Ba mai mult, cei care comit 
aceste infracțiuni, pentru că este infracțiune pescuirea și deținerea de sturion, scapă în cel mai rău caz cu o amendă penală, 
deoarece pedepsele sunt foarte mici, nici măcar sculele de pescuit nu se confiscă.  

Ținând cont de aceste aspecte, împreună cu colegul meu, deputatul Alexandru Kocsis, am avut mai multe întâlniri cu 
diverse persoane implicate în acest fenomen, printre care și cu inspectorii Rezervației Biosfera Delta Dunării, iar lucrurile pe 
care le-am aflat de la aceștia sunt de-a dreptul îngrijorătoare.  

Doamnelor și domnilor deputați, 
În Marea Neagră, între peninsula Sacalin și complexul Periteasca – Leahova, o zonă de o frumusețe rară, apa este mică, 

abundă în mâncare și se încălzește mult mai repede decât în alte zone. Tocmai de aceea, puietul de sturion, calcan și rechin 
vine în această zonă să se hrănească la mal și să se adăpostească. Din păcate însă, acolo cad în plasele pescarilor și foarte mulți 
dintre ei mor acolo. Unii pescari îi aruncă apoi morți în apă, însă alții îi păstrează pentru a-i comercializa cherhanalelor și 
restaurantelor pentru borșul de pește. Chiar dacă cei mai mulți pescari sunt de bună credință și nu intenționează să se întâmple 
acest lucru, efectul este unul devastator pentru aceste specii aflate deja pe cale de dispariție. Din această cauză, consider că 
ordinul de prohibiție la pescuitul de sturion trebuie să fie prelungit, cu găsirea însă a unei metode pentru acordarea de măsuri 
compensatorii către pescari. Din aceste considerente, studiind problema și discutând atât cu pescarii vechi ai Deltei, cât și cu 
instituțiile cu drept de control, cu reprezentanți ai institutelor de cercetare în domeniu, suntem de părere și vom face o inițiativă 
legislativă în acest sens ca: întreaga zonă dintre peninsula Sacalin și complexul Periteasca – Leahova să fie declarată Zonă de 
Refacere Biologică între 01 aprilie și 31 mai, iar în largul Mării Negre până la izobata de 20 de metri; întregul Golf Musura 
până la izobata de 20 de metri să fie declarată Zonă de Refacere Biologică între 01 aprilie și 31 mai. Dacă vrem să mai lăsăm 
ceva generațiilor viitoare, trebuie să protejăm puținul care ne-a mai rămas și trebuie să începem acum! 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Bogdan-Alexandru Bola 
*** 

 

146 de ani de liberalism românesc  
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
A fost o onoare și o plăcere pentru mine să particip, în data de 24 mai a.c., la întâlnirea de la Vila Florica cu ocazia 

împlinirii a 146 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal. Încă de la apariție, partidul s-a confundat cu cele mai 
importante evenimente din istoria modernă a României: Independența obținută pe câmpul de luptă în 1877-1878 și Marea 
Unire de la 1918. În perioada interbelică, Partidul Național Liberal a reprezentat un pol de stabilitate într-o Românie și o 
Europă care era, cu fiecare zi, din ce în ce mai prinsă în mrejele extremismului politic și ale totalitarismului. Partidul Național 
Liberal a fost un ferm adversar al mișcărilor cu caracter totalitar și antidemocratic. Ne amintim legea Mîrzescu din 1924, prin 
care era scos în afara legii Partidul Comunist, precum și trecerea în ilegalitate a Mișcării Legionare, lucru ce îi va aduce 
moartea unui mare om politic, emblematic pentru istoria Partidului Național Liberal și a României, precum a fost Ion 
Gheorghe Duca, sfârșind asasinat, la 29 decembrie 1933, de către reprezentanții Mișcării Legionare, grupare politică care nega 
toate valorile reprezentante de PNL, anume democrația, libertatea, pluralismul și capitalismul. 
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Din păcate, Istoria s-a dovedit destul de ostilă cu țara noastră și cu Partidul Național Liberal. Tăvălugul Roșu venit din 
Est urma să își lase o amprentă profundă pe cursul istoriei noastre. Primul lucru pe care o dictatură îl face când vrea să 
captureze o țară este să elimine elita politică și intelectuală a acelei țări. Astfel, Partidul Național Liberal și celelalte partide 
istorice au fost desființate de comuniști, iar liberalii au luat calea pușcăriilor politice. Zeci de liberali și țărăniști care 
participaseră activ la Marea Unire, precum și ultimul președinte al PNL, C.I.C. Brătianu zis Dinu, au fost uciși în pușcăriile 
comuniste. Partidul Național Liberal a revenit pe scena politică după 1990, odată cu căderea odioasei dictaturi comuniste. Cu 
PNL la guvernare, România a început negocierile de aderare la NATO, negocierile de aderare la UE, urmate de aderarea din 
anul 2007. În toată această perioadă nu am fost perfecți, am făcut multe greșeli, dar zi de zi încercăm să fim mai buni și să 
acționăm cu și mai multă determinare în interesul țării și al românilor.  

Doamnelor și domnilor deputați, 
Vă asigur că Partidul Național Liberal rămâne același partid care își propune să promoveze interesele fundamentale ale 

României și ale românilor. Libertatea, democrația, patriotismul, economia capitalistă, cinstea, competența și păstrarea creativă 
a valorilor naționale sunt și astăzi bornele după care ne ghidăm în politică. Liberalismul reprezintă în continuare singura șansă 
pentru o Românie prosperă, sigură și puternică. Noi, liberalii de astăzi, avem în spate o moștenire care ne onorează, dar, în 
același timp, ne responsabilizează și obligă. Partidul Național Liberal a fost forța politică care a ridicat acestă țară de la zero, 
tot Partidul Național Liberal trebuie să fie forța politică care să o ducă astăzi într-un loc mai bun decât a fost ieri. Viitorul ne 
aparține și depinde doar de noi să ridicăm această țară! La mulți ani liberali, la mulți PNL, la mulți ani România! 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Bogdan Iulian Huțucă 
*** 

 

Necesitatea programelor în sectorul legumicol 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
România are un potenţial ridicat pentru producţia de legume în câmp, fapt datorat în principal fertilităţii naturale ridicate 

a solurilor şi a diversităţii climei. 
În România a existat, timp de secole, o puternică tradiţie a fermelor familiale. Continuitatea acestei tradiţii a fost 

întreruptă de procesul naţionalizării şi colectivizării din perioada comunistă.  
După căderea comunismului, a început retrocedarea terenurilor naţionalizate către foştii proprietari, printr-o succesiune 

de legi defectuos concepute. Repercusiunile au avut impact asupra sistemelor de producţie, de valorificare post recoltă, asupra 
infrastructurii și a cercetării. Acest lucru a generat scăderi dramatice a nivelurilor producţiei de produse autohtone şi a 
transformat România dintr-o ţară preponderent exportatoare într-o ţară importatoare de fructe şi legume. 

Anul acesta Ministerul Agriculturii a anunțat că programul Tomata se transformă în Programul Legume în Spații 
Protejate. Legumicultorii ar urma să primească 150 de milioane de lei în următorii 2 ani pentru sere și solarii.  

 Din nefericire, nu întotdeauna acest program a avut efect, deoarece în fiecare an, importurile de tomate au crescut, apoi 
în multe locuri programul a fost fraudat pentru ca nu era foarte sigur din punct de vedere al managementului. Iar din dorința 
legumicultoriilor de a beneficia de ajutor pentru a extinde culturile și pentru alte soiuri, Ministrul Adrian Oros a decis ca anul 
acesta să se extindă această formă de sprijin și să se transforme în legume în spații protejate, iar legumicultorii să producă 
acele legume pe care piața le cere. 

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021, pentru susținerea producției de legume 
cultivate în spații protejate precum ardei gras și/sau ardei lung, castraveți, tomate, varză albă și /sau roșie și vinete. 

O altă veste bună pentru legumicultori vine de la Guvern, care a adoptat o Hotărâre pentru aprobarea schemei „Ajutor 
de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi„ precum și pentru stabilirea unor măsuri de 
verificare și control al acesteia. Prin actul normativ s-a stabilit valoarea ajutorului de minimis în lei care se acordă 
beneficiarilor în anul 2021, respectiv 3.000 euro/ha. 

  În Hotărâre s-au mai stabilit resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis pentru anul 
2021,  respectiv maximum 15.000.000 lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 3.078.000 euro, care se asigură din 
bugetul MADR pe anul 2021. 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat că un ajutor de 3.400 de euro per hectar ar urma să fie acordat 
pentru cei care sunt cultivatori de cimbru. 
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De asemenea, vor fi sprijiniți și cei care cultivă fenicul, cu 200 euro/ha, muștar - 150 euro/ha și coriandru - 100 euro/ha. 
În cazul culturilor de cimbru și busuioc, suprafața cultivată trebuie să fie de minimum 0,5 ha. 

   Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt de maximum 6 milioane de lei, echivalentul 
sumei de 1,231 milioane de euro, acestea fiind asigurate din bugetul acestui an al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale. 

Chiar dacă avem un număr apreciabil de exploataţii de dimensiuni reduse, cu preponderenţă în sectorul legumicol, acest 
lucru a dus la un grad redus de tehnologizare a exploataţiilor, de pregătire profesională a fermierilor și de organizare a 
producţiei. Și suprafaţa cultivată cu legume și cea acoperită cu sere a scăzut continuu de-a lungul anilor. 

De aceea consider că reorganizarea sistemului de producţie și valorificare a fructelor şi legumelor, în scopul valorificării 
eficiente a condiţiilor pedo-climatice deosebite de care dispune România, concomitent cu îmbunătăţirea nivelului socio-
economic al zonelor rurale, trebuie să fie un obiectiv prioritar al agriculturii românești. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Ică Florică Calotă 
*** 

Investițiile în educație înseamnă, pe viitor, o Românie puternică și români fericiți la ei acasă 
 
Reformele din programul de guvernare pentru România pornesc de la un singur deziderat: să asigure bunăstarea fiecărui 

român. Falsele reforme din ultimele trei decenii au dat greș. În acest sens, pot depune mărturie milioanele de români plecați 
din țară. Mai exact, 100.000 de români emigrează în fiecare an. Practic, un oraș mediu a dispărut anual din statisticile țării 
noastre.  

Actualul Guvern s-a angajat că va stopa acest exod și a început cu dreptul. A investit enorm în digitalizare și 
debirocratizare. A simplificat relațiile de muncă, a eliminat din „hârtiile cerute la ghișeu”, a facilitat telemunca și a digitalizat 
relațiile dintre companii, angajați și instituțiile statului. Actuala putere s-a angajat că va atrage maximum de fonduri europene 
pentru investiții în învățământ, inclusiv în învățământul profesional. 

O țară care-și respectă cetățenii și care formează tânăra generație conform cerințelor pieței muncii poate fi una de 
succes. Mai mult, prin PNRR vor fi sprijinite firmele locale cu o serie de granturi, pentru a permite angajatorilor să își deruleze 
propriile programe de formare a forței de muncă. Astfel, ne vom asigura că economia va crește de sus în jos și va fi una 
durabilă și de durată. Angajatorii știu mai bine care sunt calificările căutate în viitorul apropiat și vor putea atrage tânăra 
generație încă de pe băncile școlii. 

Vin din județul Sibiu, unde antreprenorii locali au dezvoltat o rețea de învățământ profesional-dual. Voi sprijini 
investitorii locali să acceseze aceste fonduri și să ofere comunității o creștere economică sustenabilă. Am speranța că în 
următorii ani vom reuși să stopăm migrația forței de muncă și că fiecare român va avea un trai decent la el acasă. 

 

Deputat 
Christine Thellmann 

*** 
 

Istoria Partidului Național Liberal este istoria României moderne 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Istoria Partidului Național Liberal se confundă cu istoria Statului român modern. Este greu de imaginat, într-un exercițiu 

contrafactual, cum ar fi arătat istoria țării noastre, din secolul al XIX-lea și până astăzi, fără Partidul Național Liberal. 24 Mai 
este o dată emblematică pentru PNL și istoria politică a României. Formațiunile politice liberale, fie ele mai radicale sau mai 
moderate, de la acea vreme au realizat că fără un efort conjugat nu vor putea să reprezinte o alternativă la puternica grupare 
conservatoare, care ulterior se va constitui formal în Partidul Conservator. Întâlnirile dintre liderii liberali au devenit tot mai 
frecvente, fiind transferate în spațioasa casă boierească din centrul Bucureștiului, aparținând maiorului englez Stephen Bartlett 
Lakeman, un fost ofițer din armata turcă în timpul Războiului Crimeii sub numele de Mazar Pașa, căsătorit cu o româncă și 
devenit liberal. Astfel, la 24 mai 1875, în casa lui Mazar Pașa, Ion C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu, A.G. Golescu, Gheorghe 
Vernescu, Tache Anastasiu, C. Fusea, Al. Candiano-Popescu, Anastase Stolojan, Gh. Chițu, C.G. Peșcov și N.C. Furculescu, 
precum și Manolache Costache Epureanu, un disident conservator, printr-un program întărit de semnături puneau bazele 
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Partidului Național Liberal. Programul menționat, publicat la 4 iunie 1875 în „Alegătorul Liberal”, nu era o expunere de 
principii doctrinare, ci o consemnare a unor obiective clare ce urmau să fie îndeplinite în perspectiva preluării guvernării.  

Momentul Mazar Pașa a fost unul crucial pentru dezvoltarea ulterioară a vieții politice românești de la acea vreme și 
pentru istoria țării înseși. De numele Partidului Național Liberal, chiar și înainte de constituirea, să-i spunem formală, s-au 
legat dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, aducerea prințului străin (prin naștere, căci faptele au demonstrat, fără putință 
de tăgădă, devotamentul și apartenența sa la națiunea română) în 1866, obținerea independenței statului (obiectiv principal din 
1866) în 1877, Marea Guvernare Liberală (1876-1888), transformarea României în Regat la 1881 și, în cele din urmă, 
încununarea unui întreg efort făcut de generații de politicieni și desăvârșirea unei aspirații naționale, realizarea României Mari 
în 1918. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Perioada interbelică, până în 1927, a fost dominată de figura marelui bărbat de stat și om politic, Ion I.C. Brătianu. În 

anii scurși de la Marea Unire până la instaurarea comunismului, și anume instalarea guvernului Dr. Petru Groza în data de 6 
martie 1945, Partidul Național Liberal a reprezentat întruchiparea stabilității și a luptei contra curentelor antiliberale și 
antidemocratice, fie ele de la extrema stângă sau dreaptă. După căderea comunismului, în urma Revoluției din Decembrie 
1989, Partidul Național Liberal a renăscut și continuă și astăzi să reprezinte românii care cred în libertate, economie de piață, 
meritocrație și democrație. PNL va fi mereu partidul celor care, indiferent de mediul social, economic sau cultural din care 
provin, cred că prin propriile forțe, prin sudoarea frunții și talentul propriu își pot atinge potențialul maxim. „Prin noi înșine în 
Europa” spune sloganul după care ne ghidăm astăzi și care reprezintă cel mai bine contopirea dintre tradiție și modernitate. Ne 
mândrim cu istoria și înaintașii noștri, credem în continuare că singura cale spre progres o reprezintă individul și aspirația 
acestuia de a fi mai bun cu fiecare zi, însă tot acest efort individual, transformat într-unul colectiv, nu poate fi făcut în afara 
parametrilor în care se regăsește țara noastră astăzi, parte a Uniunii Europene și a NATO.  

La mulți ani tuturor liberalilor autentici! La mulți ani, PNL! Fie ca generațiile viitoare să sărbătorească încă 146 de ani 
de existență a ta! 

Vă mulțumesc!         Deputat  
Florin Claudiu Roman 

*** 
Declarație politică 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Declaraţia politică se numeşte "Nu răpiți elevilor din anii terminali, amintirile cele mai frumoase” 
A trecut mai bine de un an de când România se confruntă cu una dintre cele mai violente crize de sănătate din istorie, iar 

de doar două săptămâni asistăm la o relaxare a măsurilor de protecție sanitară, ce a putut fi posibilă datorită scăderii evidente a 
numărului de îmbolnăviri. Pe de altă parte, se continuă împiedicarea desfășurării unor evenimente importante pentru o anumită 
categorie de populație: elevii din anii terminali, respectiv cei care ar dori să marcheze încheierea claselor a 8a, respectiv a 12a. 

În condițiile, în care ministrul sănătății a decis deschiderea restaurantelor pentru public, nu înțeleg de ce restricționăm 
organizarea acestor mici evenimente atât de importante pentru cei tineri. În plus, vorbim despre aceleași persoane care oricum 
petrec timp împreună la orele de curs.  

Am asistat anul trecut, neputincioși, la festivități (dacă am putea să le numim așa), organizate pe platforme online, unde 
mai mult sau mai puțin creativi, elevii și profesorii au încercat totuși să sărbătorească sfârșitul de ciclu școlar. Au lipsit, însă, 
lucrurile simple, care până nu demult erau atât de firești: ultimul clopoțel, îmbrățisările între colegii, care timp de 4 ani, zi de 
zi, au împărțit emoții și momente intense, unice. Consider că nu mai avem voie să-i privăm pe adolescenți de aceste 
evenimente atât de importante, nu mai avem voie să-i privăm din a trăi momente ce vor deveni mai târziu amintiri frumoase 
pentru întreaga viață.  

Consider că datoria ministrului sănătății și a secretarului de stat, dl. Arafat, este să găsească o soluție ca evenimentele de 
final de clasa a 8 a și a 12 a să se desfășoare în condiții normale și astfel să nu le fie răpite tinerilor noștri amintirile 
“începuturilor de drum”.  

Am ales această temă pentru declarația mea politică de astăzi, întrucât am avut ocazia să discut zilele trecute, la Buzău, 
cu câțiva profesori care sunt diriginți la clase în ani terminali, cu părinți și elevi care mi-au semnalat că nu li se pare logic să le 
fie limitat dreptul de a organiza balurile de absolvire, în condițiile în care mulți dintre ei mi-au mărturisit că ar fi chiar dispuși 
să participe la aceste evenimente chiar și cu dovada testelor Covid făcute cu 48 de ore înainte.  

Părinții înțeleg și ei frustrarea copiilor care sunt lipsiți de momentele la care au visat și îi susțin.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.17 - 2021  
Săptămâna 25 – 28 mai 2021  

 

 

76 
 

Dacă am pune la socoteală și industria Horeca, pentru care aceste evenimente au adus în fiecare an, venituri importante 
pentru angajați și angajatori, chiar cred că ministrul sănătății ar trebui să ia în calcul posibilitatea organizării acestor mici 
întruniri de final pentru elevi.        Deputat 

Gabriel Avrămescu 
*** 

Declarație politică 
 

 Partidul Naţional Liberal ȋmplineşte venerabila vârstă de 146 de ani. Din 1875 ne aflăm în slujba românilor şi de istoria 
noastră se leagă unele dintre cele mai importante momente din istoria modernă a României: obținerea independenței de stat, 
ridicarea României la rang de regat, Războiul de întregire a neamului și crearea României Mari, adoptarea Constituției din 
1923 sau relansarea economică după criza din 1929–1933.  

Am condus ţara ȋn cele mai grele momente şi am obţinut cele mai mari rezultate, aşa că putem spune, fără să greşim, că 
liberalismul este fundamentul ideologic pe care s-a construit România modernă.  

Partidul Național Liberal a fost oficial fondat la data de 24 mai 1875, atunci când mai mulți liberali, printre care Ion C. 
Brătianu, Mihail Kogălniceanu, A.G. Golescu, Gh. Vernescu, Ion Ghica, C.A. Rosetti, au pus bazele formațiunii politice care 
avea să marcheze istoria României moderne. 

În 1877, în timpul guvernării liberale, România și-a proclamat independența. După dobândirea independenței, guvernul 
condus de Ion C. Brătianu a pus bazele României moderne, asigurând o nouă Constituție dar și dezvoltarea economiei și a 
infrastructurii. La 9 mai 1877, ȋn faţa Adunării Deputaţilor, mare liberal Mihail Kogălniceanu declara: „În stare de rezbel, cu 
legăturile rupte, ce suntem? Suntem independenţi; suntem naţiune de sine stătătoare. Aşadar domnilor deputaţi, nu am cea mai 
mică îndoială şi frică de a declara în faţa Reprezentanţei Naţionale că noi suntem o naţiune liberă şi independentă.” 

În 1918, la finele Primului Război Mondial, România și-a împlinit obiectivul național al Marii Uniri, în timp ce la putere 
se afla tot un cabinet liberal. Transilvania, Basarabia și Bucovina s-au reunit cu România. Ion I.C. Brătianu, președintele PNL 
și premierul României, a condus atât negocierile pentru intrarea României în război, cât și delegația României la tratativele de 
pace de la Paris.  

Cu aceste cuvinte a ȋntâmpinat Ion I.C. Brătianu delegația fruntașilor transilvăneni veniți la București să-i prezinte 
suveranului actul unirii: „Vă așteptam de o mie de ani și ați venit ca să nu ne mai despărțim niciodată. Sunt în viața unui neam 
clipe de fericire atât de mari încât ele răscumpără veacuri întregi de suferință. Bucuria noastră nu este bucuria unei singure 
generații. Ea este sfânta tresărire de bucurie a întregului popor român, care de sute și sute de ani a îndurat suferințele cele mai 
crude, fără să-și piardă credința neclintită în sosirea acelei zile care ne unește astăzi și care trebuia să vină, nu putea să nu 
vină.” 

Perioada interbelică a fost una prolifică pentru România. Liberalii au promovat o nouă Constituție, printre cele mai 
avansate din Europa acelor vremuri, reforma agrară, organizarea administrativă unitară, o nouă legislație electorală. În 
perioada guvernărilor PNL, România a avut una din cele mai mari creșteri economice din lume (aproximativ 5.5%/an) și 
înregistra excedent bugetarDupă cel de-al Doilea Război Mondial regimul comunist a dizolvat partidele politice democratice, 
inclusiv PNL, care și-a încetat activitatea în noiembrie 1947. Mulți dintre fruntașii liberali au murit în închisorile comuniste, 
plătind cu viața credința în principiile democratice și valorile liberale. 

În primele zile ale anului 1990, PNL s-a reînregistrat ca partid politic și a început o nouă etapă din existența sa politică.  
În timpul guvernării PNL dintre 2004 și 2008, România a atins un nivel de dezvoltare economică fără precedent, sub 

impulsul unor politici liberale, precum reducerea fiscalității şi încurajarea inițiativei private și a investițiilor. 
În 16 noiembrie 2014, Klaus Iohannis a fost ales președinte al României, devenind primul președinte liberal din istoria 

țării. Klaus Iohannis a blocat abuzurile PSD și a reuşit să păstreze direcția euro-atlantică a României.  
În 5 noiembrie 2019, Ludovic Orban a devenit premierul României şi pentru prima dată ȋn istorie, Partidul Naţional 

Liberal a reuşit să dețină atât postul de președinte cât și pe cel de prim-ministru. Situația a fost menținută prin instalarea unui 
nou guvern condus de un premier liberal, la finalul anului 2020. 

Astăzi,  la 24 mai 2021, ȋntr-o nouă perioadă de cumpănă, ȋn plină criză sanitară şi economică la nivel mondial, Partidul 
Naţional Liberal conduce ţara obţinând rezultate la care România cu greu putea spera la ȋnceputul pandemiei.  

Țara noastră a avut cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană atât ȋn ultimul trimestru al anului 2020, cât 
și în primul trimestru al anului 2021.      Deputat 

Elena Hărătău 
*** 
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Noua generație de centre Europe Direct 
 

Europe Direct este o rețea la îndemâna publicului larg, coordonată de Reprezentanța Comisiei Europene în România. 
Menirea Europe Direct este să informeze și să comunice cu toți cetățenii despre drepturile și obligațiile pe care le dețin, în 
calitate de cetățeni europeni. Mai precis, centrele Europe Direct au rolul de a: oferi informații generale pe teme ale Uniunii 
Europene în toate limbile oficiale, oferi răspunsuri la întrebări despre legislația, politicile și fondurile europene, comunica 
instituțiilor UE reacțiile de pe plan local sub formă de întrebări, opinii și sugestii, oferi acces gratuit și asistență pentru 
accesarea paginilor web ale instituțiilor UE și altor resurse europene online, oferi publicații și broșuri pe subiecte europene, 
promova dezbateri locale legate de activitatea și politicile UE, oferi numele, adresele și numerele de telefon le organizațiilor la 
care cetățenii ar putea face apel.  

La nivel european, rețeaua Europe Direct este alcătuită din centrul de contact Europe Direct, centrele naționale Europe 
Direct, centrele de documentare europeană (CDE) și membrii Team Europe.  

În România există 24 de centre Europe Direct, 12 centre de documentare europeană și experții în politici europene Team 
Europe, care reprezintă interfaţa Comisiei cu cetăţenii la nivel local şi au misiunea de a promova o cetăţenie europeană 
informată şi activă. 

Mandatul Europe Direct va dura până în 2025 și în tot acest timp, în întreaga Europă 420 de centre vor aduce politicile 
și valorile europene în toate colțurile UE.  

Noua rețea Europe Direct aduce schimbări esențiale pentru cetățenii europeni. Pe lângă faptul că vor informa corect și 
obiectiv comunitățile locale cu privire la ceea ce face UE și instituțiile europene, vor încerca să fie și mai aproape de cetățeni, 
pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la prioritățile, oportunitățile, politicile, strategiile UE. 1 

Noua generație de centre Europe Direct au drept obiectiv să comunice mai mult cu cetățenii. Prin urmare, noile centre 
vor implica publicul în evenimente, vor interacționa mai mult și mai bine cu aceștia, vor pune la dispoziția mass-mediei locale 
informații cu caracter public, relevante, legate de prioritățile UE, vor ajuta Comisia Europeană să obțină o imagine asupra 
tuturor politicilor locale care sunt legate de politicile UE, spre a avea în final o comunitate mai informată, mai deschisă spre tot 
ceea ce poate face UE pentru ea. Centrele vor sprijini educația, promovând cetățenia europeană activă în școli și vor promova 
coordonarea cu alte rețele ale UE, asigurând și facilitând legături între instituții, companii, organizații.  

Anul acesta, pe 9 mai, de Ziua Europei, a fost deschis și un Centru Europe Direct la Cluj-Napoca, făcând parte din cele 
420 de centre de la nivel european care asigură legătura și comunicare între instituțiile europene și cetățeni.2 

Europe Direct Cluj vrea să facă Europa mai accesibilă pentru clujeni, întrucât este locul în care cetățenii pot întâlni 
experți pe probleme europene, pot întreba chestiuni despre tot ceea ce ține de UE, pot discuta despre trecutul, prezentul și 
viitorul UE. 

De asemenea, până la sfârșitul anului, Europe Direct Cluj are deja organizată agenda activităților. Astfel, centrul are în 
vedere construirea prezenţei online a centrului şi distribuirea zilnică de informaţii care vin direct de la instituţiile europene spre 
cetăţeni, cu scopul creşterii gradului de informare şi participare a clujenilor la proiectele şi iniţiativele UE; realizarea unui 
serial lunar tip podcast, intitulat #Europacufolos , care să surprindă priorităţile cetăţeanului pentru dezvoltarea comunităţii din 
care face parte şi a Europei; promovarea unei platforme regionale de reţele prin cooperare între centrele EUROPE DIRECT şi 
alte reţele de informare şi comunicare ale UE reprezentate în Regiune. Mai mult, sunt prevăzute activități pentru evenimentele 
din 2021, precum Ziua Europei şi deschiderea oficială a centrului la Cluj; un atelier de competenţe pentru jurnalişti, axat pe 
media digitală. În ceea ce privește copiii, un workshop, axat pe Europa verde şi Europa digitală; o replică locală a Conferinţei 
privind viitorul Europei intitulată Conferinţa privind viitorul Transilvaniei, prin care vor dezbate și vor posta idei, iniţiative pe 
platforma interactivă europeană care adună propunerile cetăţenilor, pentru a contribui la o  Europă în care îşi doresc să 
trăiască.  

În următoarea perioadă, în ceea ce privește Conferința pentru viitorul Europei, cetățenii pot prezenta ideile lor privind 
viitorul Europei pe site-ul Europe Direct Cluj. Această Conferință își propune să acorde tuturor un rol decisiv în elaborarea 
politicilor europene. Astfel, sunt posibile teme precum sănătatea, schimbările climatice, transformarea digitală, echitatea 
socială, rolul UE în lume. Toți cetățenii care participă, vor decide astfel ce subiecte se vor discuta în cadrul Conferinței. 

                                      
1 https://ec.europa.eu/romania/news/20200630_europe_direct_ro 
2 https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/clujenii-chemati-contribuie-ideile-privind-viitorul-europei-
1_6097ff3f5163ec4271dc71f2/index.html 
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Prin centrele Europe Direct și ceea ce fac ele pe plan local, Uniunea Europeană vine mai aproape de fiecare dintre noi. 
UE nu înseamnă doar politici, partide, reguli, reglementări, piețe, legislație, ci e mai mult decât atât, înseamnă solidaritate 
oameni, dorințele, libertatea, valorile acestora, elemente care construiesc un alt fel de viitor, unul care respectă aspirațiile 
europenilor.  

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Declaratie politică 
Stimați colegi, 
În urmă cu 146 de ani (1875) a luat fiinţă, la Bucureşti, Partidul Naţional Liberal, prin unirea diverselor grupări liberale 

existente. Fondat de Ion C. Brătianu şi C. A. Rosetti, PNL este cel mai vechi partid din România, conturat ca formaţiune 
politică încă din 1864. 

Originile mișcării liberale trebuie însă căutate cu mult mai devreme, în perioada pașoptistă, momentul 1875 constituind 
doar instituționalizarea și coagularea unor grupări care existau deja pe scena politică.  

După 1866 liberalii au jucat practic rolul principal în procesul de modernizare a Românie. 
Stimați colegi, 
Înaintașii liberali au sta la baza celor mai mari proiecte naționale: unirea de la revoluțiile de la 1848, unirea de la 1859, 

aducerea la conducerea țării a lui Carol I, obținerea independenței, marea unire de la 1918. 
Partidul Național Liberal a contribuit semnificativ la dezvoltarea și reformarea societății românești, fiind primul partid 

care a pledat, în 1892, pentru introducerea sufragiului universal. În toată această perioadă, liberalismul a devenit fundamentul 
ideologic pe care s-a construit România modernă, iar liberalii au acționat sub principiul „Prin noi înșine!” care este și astăzi 
deviza Partidului Național Liberal. 

Modernizarea instituțională a României este opera PNL. 
După instaurarea dictaturii comuniste, PNL a fost nevoit să-şi întrerupă oficial activitatea politică, pe care şi-a 

continuat-o, însă, în închisorile şi lagărele de muncă în care au fost trimişi zeci de mii dintre membrii săi.  
După 1989, PNL a fost cel mai dedicat cauzei pro-europene și euro-atlantice la care România a aspirat de secole.  
La mulți ani, PNL! La mulți ani, colegi liberali! 
Cu stimă,         Deputat 

Alexandru Muraru 
*** 

 

Transparența este cel mai bun tratament pentru eliminarea risipei banilor publici și a corupției din administrație 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Un stat modern și reformat este acela în care cetățeanul plătitor de taxe și de impozite poate să vadă cu ochii lui modul 

în care sunt cheltuiți banii luați de la el, poate să constate calitatea lucrărilor și prețul bunurilor publice care s-au cumpărat din 
banii lui. Astfel, încrederea cetățeanului crește în instituții, iar responsabilitatea celor care decid asupra modului în care sunt 
cheltuiți banii cetățenilor nu mai este o vorbă frumoasă, ci un mod de funcționare instituțională.  

În ultimii 30 de ani, guvernele anterioare au încercat, mai mult sau mai puțin real, să genereze mai multă transparență în 
domeniul administrației publice. Din păcate, intențiile bune s-au lovit întotdeauna de o implementare parțială sau defectuoasă, 
care, într-un final, a condus la mai multă risipă și mai multă corupție. De ce ne mirăm când aflăm din presă despre achiziții de 
proastă calitate, efectuate fără niciun rost, doar pentru că decidentul are un interes particular și un câștig pe măsură? Oare nu ar 
fi fost în interesul tuturor cetățenilor să știm câți angajați lucrează într-o instituție și care este nivelul salariilor lor? Unele 
instituții, puține la număr, fac publice asemenea informații, în vreme ce majoritatea nu o face. Oare nu ar fi fost în interesul 
nostru ca execuția bugetelor locale și a bugetelor principalelor instituții publice să poată fi consultată de cetățeni, de pe un 
computer sau de pe telefon, pentru a putea constata fiecare dintre noi pe ce se cheltuiesc banii pe care statul români îi ia din 
buzunarul fiecăruia? Ar fi fost, evident, un lucru minunant care ar fi oferit cetățenilor, societății civile și reprezentanților presei 
toate pârghiile necesare pentru a pune capăt deciziilor greșite și risipei de resurse. 

Stimați colegi,  
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Instituțiiile centrale și administrațiile locale au atăzi bugete și de peste 10 ori mai mari decât înainte de aderarea țării 
noastre la Uniunea Europeană, iar nemulțumirea oamenilor, justificată în totalitate, este că serviciile publice nu sunt în aceeași 
măsură mai bune. Este drept că în anii de guvernare PSD s-au făcut pași uriași înapoi, pe drumul transparentizării 
administrației publice și al digitalizării acesteia. Nu ar trebui să ne mirăm de ce a ”înflorit” corupția cât timp socialiștii de 
caviar au condus țara. Cu toate acestea, românii au înțeles cât de toxic a fost PSD și a trimis acest partid într-o opoziție de 
lungă durată. Astăzi, destinele României sunt în mâinile unor miniștri tineri care au tot sprijinul populației să reformeze țara. 
Nu cred că trebuie să trecem cu mare ușurință peste solicitările de reformă ale Comisiei Europene, care merg în același sens: 
stop risipei, start transparenței în sectorul public. Sunt condiții esențiale ca să accesăm în viitor banii gratuiți de la Uniune. Am 
convingerea că procesele de digitalizare începute în guvernarea Orban se vor intensifica în perioada următoare, mai ales că 
avem la dispoziție și resurse financiare nerambursabile pentru a susține acest efort.  

Mi-aș dori ca în anul 2024 să putem vorbi în România despre o relație simplă și nebirocratică dintre cetățean și instituții, 
mijlocită de computere și portaluri electronice, despre bugete transparente, despre cheltuieli eficiente și despre decizii luate cu 
responsabilitate, atât la nivelul primăriilor, cât și la nivel guvernamental.  

Vă mulțumesc,         Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
 

Fondurile din PNRR trebuie să meargă și în infrastructura agricolă esențială! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați 
Nu o să înțeleg niciodată satisfacția liderilor PSD manifestată recent, atunci când Comisia Europeană a avut observații 

pe marginea investițiilor pe care Guvernul României le-a propus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. 
Bucuria venită din PSD pe marginea unor eventuale pierderi de fonduri europene pentru agricultură, cred că ne explică toată 
indiferența și bătaia de joc a fostelor guverne socialiste la adresa celor care muncesc în agricultura românească.  

Stimați colegi, 
Mă bucur că tinerii care conduc astăzi Guvernul României negociază la Bruxelles fiecare euro disponibil pentru țara 

noastră. Îmi exprim speranța că vor apăra cauza României și că proiectele inițiale propuse de PNL pentru acest mecanism 
financiar să nu fie nici uitate și nici marginalizate. De pildă, depozitele regionale de produse agricole sunt esențiale pentru 
producătorii români, care, deși produc de la un an la altul tot mai mult, nu au unde să-și țină producția și sunt obligați să o 
vândă pe nimic, imediat după recoltare. De asemenea, sistemul național de irigații pe care PSD l-a pus pe butuci, trebuie 
continuat, astfel încât, în următorii ani să avem apă la capătul fiecărei tarlale cultivate. Tot din PNRR putem să finanțăm 
măsuri pentru agroturism, pentru modernizarea comunităților rurale, pentru achiziții de echipamente moderne în agricultură și 
pentru formarea de specialiști în sectorul care ne dă tuturor mâncarea pe care o punem pe masă. 

Stimați colegi, 
Am toată încrederea că actualul Guvern va acorda toată atenția dezvoltării agriculturii și comunităților rurale cu ajutorul 

fondurilor europene venite de la Uniunea Europeană. Am încredere că primăriile mici, din comunele slab dezvoltate, vor fi 
asistate tehnic și financiar de către administrația centrală ca să poată implementa proiecte europene. Dacă vom ști să 
fructificăm oportunitățile financiare pe care ni le dă Uniunea Europeană, în numai câțiva ani vom avea un sector agricol mai 
performant și un mediu rural modernizat, cu acces la utilități și servicii publice la fel ca în mediul urban. 

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Corneliu Olar 
*** 
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Actuala guvernare are două cuvinte cheie, investiții și reforme. 
Cu toții ne dorim o țară cu mai puțină birocrație și funcționari plictisiți. 

 
Vedem un PSD tot mai vocal în ultima perioadă, cu lideri care şi-au înteţit criticile la adresa guvernului actual. Doar că 

e o mare problemă în discursurile şefilor social-democraţi, pentru că aceştia uită că atunci când au fost la putere şi-au dat jos 
trei guverne pentru a-i satisface mofturile lui Dragnea. Tot când s-a aflat la Palatul Victoria, PSD a dus investiţiile la un minim 
istoric ca procent din PIB, cosmetizând cifrele doar pentru a da bine la electorat. 

Ne amintim în 2017 cum PSD a promis investiţii de 4,6 din PIB, însă la finalul aceluiaşi an investiţiile reale erau de 
numai 3,1 la sută. Acelaşi lucru s-a petrecut şi în 2018. Social-democraţii au tăiat banii pentru investiţii şi i-au transferat în 
scop electoral către cheltuieli care să le aducă voturi cu orice preţ. În realitate, PSD distrăgea atenţia de la planul său cu 
dărâmarea Justiţiei, încercând să câştige bunăvoinţa românilor prin oferirea a tot felul de pomeni. A tăia bani de la investiţii 
înseamnă că nu îţi pasă de viitorul ţării tale. Există o vorbă la români care spune că, decât să-i dai omului un peşte pe 
săptămână, mai bine îi oferi o undiţă cu care să pescuiască liniştit cât vrea, şi să aibă peşte în fiecare zi. Cu alte cuvinte, îi oferi 
şansa bunăstării permanente, nu să fie dependent de un ajutor anume. 

Anul trecut, guvernarea PNL a reparat nedreptatea din buget, alocând 5% din PIB la capitolul investiţii, adică 12,5 
miliarde de euro. În acest an, în bugetul naţional este prevăzut un nivel record de 5,5 la sută. Este cea mai mare sumă alocată 
pentru investiţii din istoria României. 

Sigur că românii şi-ar dori o creştere mult mai rapidă a veniturilor lor, dar deciziile guvernului liberal s-au dovedit a fi 
corecte, câtă vreme avem în prezent cea mai consistentă creştere economică din Uniunea Europeană. 

Iar lucrurile nu se vor opri aici, pentru că în următorii 5-6 ani, România va beneficia de investiţii totale care vor depăşi 
probabil o sută de miliarde de euro. Sunt bani pe care ţara noastră nu i-a avut niciodată într-un interval atât de scurt şi pe care 
va trebui să-i cheltuim inteligent pentru a lăsa ceva durabil în urmă. 

În acelaşi timp avem nevoie şi de reforme susţinute, amânate atâţia ani, pentru că politicienii vremii nu au avut curajul 
să şi le asume. Probabil vor exista şi unele măsuri dureroase, dar cu toţii ne dorim să trăim într-o ţară cu mai puţină birocraţie 
şi fără funcţionari plictisiţi, o ţară în care plătim taxe şi impozite, dar care să ne asigure servicii de calitate. 

PNL nu are o misiune uşoară, pentru că va trebui să acoperim golul de încredere pe care clasa politică l-a adâncit în 
societate, prin amânarea reformelor de care această ţară a avut atâta nevoie. 
 

Deputat 
George Șișcu 

*** 
 

Transparența salarială și egalitate de șanse 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Dreptul la egalitatea de remunerare între femei și bărbați pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare 

este un principiu fundamental al Uniunii Europene încă de la Tratatul de la Roma din 1957.  
În 2014, Comisia Europeană a adoptat o recomandare referitoare la consolidarea principiului egalității de remunerare 

între bărbați și femei prin transparență, însă asigurarea respectării în practică a acestui principiu rămâne o provocare majoră în 
Uniunea Europeană. 

Comisia Europeană a prezentat la începutul lunii martie a acestui an, o propunere privind transparența salarială menită 
să asigure faptul că femeile și bărbații din UE primesc salarii egale pentru o muncă egală. 

Această propunere stabilește măsuri de asigurare a transparenței salariale, cum ar fi informarea persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă referitor la salariul pe care urmează să îl primească, dreptul de a cunoaște nivelurile de remunerare 
ale lucrătorilor care prestează aceeași muncă. De asemenea, propunerea facilitează accesul la justiție și consolidează mijloacele 
prin care lucrătorii își pot revendica drepturile, inclusiv dreptul la despăgubiri pentru discriminare salarială. 

Pandemia a dat înapoi ani de progrese în privința egalității de gen. 
Noile reglementări au în vedere și impactul pandemiei de COVID-19 atât asupra angajatorilor, cât și asupra femeilor, 

care au fost mult mai afectate. 
Acestea vor spori gradul de sensibilizare cu privire la condițiile de remunerare din cadrul întreprinderilor și le vor oferi 

angajatorilor și lucrătorilor mai multe mijloace pentru a combate discriminarea salarială la locul de muncă.  
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Măsurile vor aborda o serie de factori importanți care contribuie diminuarea diferenței de remunerare existente și sunt 
deosebit de relevante în contextul pandemiei de COVID-19, care a accentuat inegalitățile de gen, expunând femeile la un risc 
mai mare de sărăcie. 

Conform declarației Ministrului Muncii Raluca Turcan, femeile au plătit un cost al crizei Covid mai mare decât bărbații. 
Numărul femeilor șomere din România a crescut cu 50% din cauza pandemiei, în timp ce ponderea bărbaților șomeri este de 
16%. 

Diferența de gen nu este doar subiect de dezbatere teoretică, ci are consecințe concrete economice, producând anual 
pierderi în toate statele din UE. 

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Munca egală merită o remunerație egală. Iar pentru 
a asigura o remunerație egală, este nevoie de transparență. Femeile trebuie să știe dacă angajatorii le tratează în mod echitabil, 
iar atunci când nu este cazul, ele trebuie să aibă puterea să se lupte și să obțină ceea ce merită.” 

România a făcut progrese mari în privința egalității de gen, însă atunci când este să analizăm statisticile, realizăm că mai 
sunt multe de făcut și că inegalitățile de gen rămân în societatea românească. 

Ziua de 8 mai a fost declarată Ziua Națională a Egalității de Șanse între Femei și Bărbați în România din 2015. 
Vă mulțumesc!      

Deputat 
Maria Stoian 

*** 
 

Relansarea economică depinde în mare măsură de succesul campaniei de vaccinare 
 

Domnule președinte de ședință, 
Doamnelor si domnilor deputați,  
Anul 2020 a fost cel mai dificil din perspectiva gestionării crizei economice și de sănătate! 
A fost anul în care toate sistemele publice au fost puse sub presiune, sectoare economice întregi și-au redus drastic 

activitatea, impactul fiind unul puternic dar fără să genereze dezechilibre majore. 
Acest fapt s-a datorat în principal modului în care Guvernul liberal a reusit prin măsuri bine țintite să mențină 

funcționale și în echilibru activitățile economice. 
A fost un efort bine coordonat și planificat la nivel guvernamental prin care s-a demonstrat că e posibil să crești 

investițiile chiar dacă economia trece prin cea mai mare criză economică. În anul 2021 se urmăreste consolidarea acestui 
parcurs economic prin susținerea investițiilor  care cresc  cu peste 8 miliarde lei, la un nivel record din ultimii 30 de ani, de 62 
miliarde lei. 

Legătura între relansarea economică și evoluția campaniei de vaccinare nu este deloc forțată. Revenirea la normalitate 
nu vizează doar viața personală a fiecăruia dintre noi, ci și un context mai larg în care relaxarea măsurilor înseamnă noi 
activități permise care vor impulsiona sectoare economice, precum turismul, industria de evenimente, activitățile sportive si 
culturale. 

În prezent, Guvernul este implicat activ în derularea campaniei de vaccinare, care constituie prioritatea Zero. 
Am văzut la nivel național o mobilizare si o desfășurare de forțe consistente, extinse pe mai multe paliere care au 

implicat antrenarea de resurse umane și logistice importante. Astfel, s-au organizat evenimente-maraton de vaccinare în multe 
orașe din țară, de asemenea s-au organizat caravane mobile pentru acoperirea zonelor rurale, reușindu-se crearea unui 
mecanism eficient menit să faciliteze accesul comunităților la vaccinare. 

Vom câștiga lupta cu virusul și vom preîntâmpina apariția unui nou val de îmbolnăviri în măsura în care ritmul 
vaccinării se intensifică. 

Reluarea activităților la nivelul de dinainte de pandemie depinde de imunizarea unui număr cât mai mare din populație, 
impulsionarea acestei campanii aflată în plină desfășurare constituind preocuparea tuturor autorităților statului. 

Ne aflăm în prima etapă de relaxare a măsurilor, ne bucurăm cu toții de acest lucru dar trebuie să fim în continuare 
prudenți și conștienți de faptul că pericolul nu a trecut complet.  

Următoarele măsuri de relaxare vor fi stabilite în mod etapizat de la 1 iunie, 1 iulie si 1 august și ne dorim ca ele să 
echivaleze, pe cât posibil, cu finalul acestei pandemii. 
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Ieșirea din această pandemie cât mai repede cu putință depinde de fiecare dintre noi, de modul in care am înțeles că nu 
trebuie să ne oprim aici, ci trebuie să continuăm în acest ritm foarte bun pe care îl are campania de vaccinare în momentul de 
față. 

Dacă vrem mai multă relaxare, dacă ne dorim cu adevărat o economie funcțională la parametrii maximi, trebuie să ne 
vaccinăm. Vaccinarea rămâne singura soluție. La nivel național avem peste 4 milioane de români imunizati și mă bucur că 
județul Dolj se afla săptămâna trecută în primele 15 judete din țară la numărul de persoane vaccinate, într-una dintre zile 
centrul de vaccinare organizat la Sala Polivalentă din Craiova, aflându-se pe primul loc în top centre la nivel national, cu o 
medie de 240 de persoane/flux.  

Sunt încrezător că vom reuși atingerea scopului nostru comun, al tuturor, și anume ieșirea din această pandemie și 
reluarea tuturor activităților cât mai repede cu putință. 

Vă mulțumesc,        Deputat 
Ştefan-Bucur Stoica 

*** 
 

Parcursul pro-european al Republicii Moldova este și în responsabilitatea României 
 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Republica Moldova are, din noiembrie 2020,  prima femeie președinte. Maia Sandu este, fără îndoială, o garanție fermă 

pentru parcursul european al Republicii. Cu toate acestea, alegerile parlamentare anticipate din luna iulie trebuie să fie corecte, 
transparente și să conducă la consolidarea democrației și a statului de drept. Am încredere că opțiunile electorale ale fraților 
noștri de peste Prut vor conduce la o victorie detașată a forțelor politice democratice, care să traseze drumul irevocabil al 
românilor de pretutindeni în marea familie europeană. Din păcate, prea mult timp după câștigarea independenței de stat, 
Republica Moldova a fost împiedicată să-și urmeze destinul istoric. Am speranța că, din această vară, după alegerile 
parlamentare, situația politică de peste Prut va fi una cu totul favorabilă valorilor și principiilor europene. 

Stimați colegi, 
Pentru a reuși pe dificilul drum al aderării la Uniunea Europeană, Republica  Moldova are nevoie de sprijin consistent, 

direct și real. Ori, acest sprijin nu poate să vină decât din partea României. Oare cine poate să știe mai bine decât noi care sunt 
dificultățile construirii unei economii competitive pe ruinele fostei economii comuniste? Oare cine poate să cunoască mai bine 
ca noi cât de dureros este procesul de tranziție și de transformare sistemică a administrației publice locale și centrale, a 
sistemului de învățământ, a celui de sănătate, a sistemului fiscal și a modului de lucru pe bază de proiecte și finanțări 
multianuale. Din fericire, România a acumulat o exeperiență îndelungată în procesul de modernizare, reformare și îndeplinire a 
condițiilor de aderare la Uniunea Europeană, care poate fi extrem de utilă Chișinăului. Așadar, pe lângă sprijinul umanitar 
constant și consistent pe care Guvernul Orban și Guvernul Cîțu l-au acordat românilor din Republica Moldova în contextul 
pandemiei Covid-19 și al campaniei de vaccinare, cred că se impune ca în perioada imediat următoare să acordăm asistență 
tehnică și financiară fraților noștri români pentru a facilita și accelera reformele structurale de care țara are nevoie.  

Stimați colegi, 
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europenă este cea mai bună opțiune pentru toți românii și singura cale 

posibilă pentru asigurarea unui trai mai bun. Numai cine nu vrea să vadă nu percepe schimbările majore  din România și 
prosperitatea de care ne bucurăm după aderarea la UE. Așadar, parcursul european al Republicii Moldova depinde și de 
Chișinău, dar și de noi, frații români din țara mamă. 

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Valentin-Ilie Făgărășian 
*** 
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 Întrebări 
 

Adresată domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului  
Măsuri pentru redresarea HoReCa și a turismului 

Stimate domnule ministru, 
Pandemia de COVID-19 a pus o presiune fără precedent asupra turismului și a sectoarelor grupate sub umbrela 

HoReCa, ca urmare a restricțiilor impuse în vederea limitării răspândirii virusului, precum și a reticenței oamenilor față de 
călătoriile interne și internaționale. 

Scăderile au fost importante, în 2020 operatorii economici încasând cu circa 60-70% mai putin față de 2019. 
Conform datelor Institutului Național de Statistică, în 2020, sosirile turiștilor în România au fost de 6,3 milioane, în 

scădere cu 52,3% faţă de anul 2019. Aproape 93% dintre aceștia au fost turiști români și doar 7% au fost străini.  
Județul Suceava, unul dintre județele care are dezvoltată o rețea importantă de structuri de primire turistică și unități de 

alimentație publică, a avut pierderi înregistrate atât în mod direct de aceste unități turistice, dar și indirect, de producătorii 
locali, furnizori pentru aceste structuri. 

În ultima perioadă au existat mai multe dezbateri referitoare la identificarea soluțiilor necesare pentru sprijinirea 
sectorului HoReCa și a turismului.  

În acest context, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
- Care este strategia pe termen scurt și mediu pentru redresarea industriei HoReCa? 
- Dacă ați purtat discuții cu reprezentanți ai industriei ospitalității, ce propuneri venite din partea acestora vor fi 

implementate  de ministerul pe care îl conduceți în această strategie? 
- Care este strategia MEAT pentru promovarea turistică a diferitelor zone din țară, cum este Bucovina, ca destinație 

turistică? 
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 
Vă mulțumesc.       Deputat 
Cu stimă,              Angelica Fădor 

*** 
Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul  Sănătății 

 

Spitale suport COVID 
Stimată doamnă ministru, 
Prin Ordinul Ministrului Sănătății publicat în Monitorul Oficial 263/31.03.2020 a fost aprobat Planul de măsuri pentru 

pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 și a listei spitalelor de suport pentru pacienții testați 
pozitiv la virusul SARS-CoV-2.  

Astfel, la acea data, au fost identificate și desemnate ca unități suport un număr de 57 spitale/ secții exterioare/corpuri de 
clădire, 44 maternități, 60 spitale și centre pentru realizarea procedurilor de dializă din toate județele țării și București. 

În acest context, vă rog să îmi comunicați, doamnă ministru, câte dintre aceste unități spitalicești/secții/centre au rămas 
unități suport COVID și câte au fost redeschise pentru toți pacienții? 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 
Vă mulțumesc. 
Cu stimă,        Deputat 

Angelica Fădor 
*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Îndeplinirea indicatorului de împădurire prevăzut de Codul Silvic 
Stimate domnule ministru,  
În conformitate cu alin (3) al art. 8 din Codul silvic din 19 martie 2008 (Legea nr. 46/2008), realizarea Programului 

naţional de împădurire prevăzut la alin. (1) se face prin lucrări de împădurire a terenurilor din afara fondului forestier naţional 
şi a terenurilor cu destinaţie agricolă, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi a optimizării peisajului, a asigurării şi 
creşterii recoltelor agricole, a prevenirii şi combaterii eroziunii solului, a protejării căilor de comunicaţie, a digurilor şi a 
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malurilor, a localităţilor şi a obiectivelor economice, sociale şi strategice, urmărindu-se împădurirea unor terenuri cu altă 
destinaţie decât cea silvică, în suprafaţă de 2 milioane ha, până în anul 2035. 

Având în vedere prevederile articolului menționat mai sus, vă rog să îmi comunicați următoarele: 
1. Din cele 2 milioane de ha, care este suprafața împădurită anual de la data intrării în vigoare a Codului Silvic (2008) și 

până la data primirii prezentei? 
2. Dacă au fost cuantificate costurile anuale aferente lucrărilor de împădurire viitoare și dacă au fost  identificate sursele 

de finanțare pentru acestea; 
3. Dacă au fost identificate suprafețele de teren care ar putea face obiectul reglementării enunțate mai sus. 
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu stimă,         Deputat 

Mircea Fechet 
*** 

Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 
 

Finanțarea achiziționării de incubatoare pentru terapie intensivă neonatală  
și incubatoare standard pentru copiii născuți prematur 

Stimată doamnă ministru, 
După cum bine se cunoaște, copiii care se nasc prematur sunt mai fragili decât cei născuți la termen. Deși în ultima 

perioadă s-au făcut eforturi susținute atât din partea statului, cât și a organizațiilor neguvernamentale, totuși maternitățile din 
România duc lipsă de incubatoare pentru terapie intensivă neonatală și incubatoare standard pentru copiii născuți prematur. 

Față de cele prezentate, vă rog să îmi prezentați dacă ministerul condus de dumneavoastră va finanța achiziționarea 
acestor incubatoare pentru salvarea copiilor născuți prematur în anul bugetar 2021. În situația unui răspuns afirmativ vă solicit 
să îmi comunicați valoarea alocării bugetare pentru tipul de activitate menționat mai sus și care este stadiul implementării. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu stimă,         Deputat  

Gabriel Andronache 
*** 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Măsuri pentru reducerea riscului de accidente rutiere pe DN1 
Stimate domnule ministru, 
Drumul Național 1 - în special ruta cuprinsă între București și Brașov - ocupă un loc nefericit în topul arterelor rutiere 

cu cel mai mare număr de accidente de la noi din țară. Chiar dacă de-a lungul anilor s-au întreprins diferite acțiuni, totuși 
numărul incidentelor rutiere este destul de crescut. 

Față de cele prezentate, vă rog să îmi precizați, domnule ministru, care sunt măsurile pe care le veți întreprinde pentru 
reducerea numărului accidentelor rutiere pe DN1. 

Vă solicit răspuns în scris.  
Vă mulțumesc!         Deputat  

Gabriel Andronache 
*** 

Adresată domnului Florin Ionel Moise, vicepreședinte Agenția Națională de Integritate 
 

Precizări cu privire la existența unei stări de incompatibilitate sau conflict de interese în cazul deținerii  
de către un primar și a calității de președinte al unui grup de acțiune locală 

 

Domnule vicepreședinte, 
Ca urmare a întrebărilor adresate către Cabinetul parlamentar, a audientelor pe care le-am ținut in calitatea mea de 

parlamentar, și ținând cont de practica instituțională și jurisdicțională fluctuantă - mă văd nevoit să adresez instituției 
dumneavoastră aceasta întrebare. 
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Există următoare speță: primarul unei comune, comună care este membru într-un grup de acțiune locală (GAL), este 
asociat unic într-o firmă privată (SRL) care și aceasta face parte din respectivul grup de acțiune locală. Este posibil ca, pe 
viitor, această persoană să dețină calitatea de președinte al acestui G.A.L. fără a se afla într-o stare de incompatibilitate? 

Domnule Vicepreședinte, 
Ținând cont de toate aceste elemente de fapt, primarul încalcă sau nu obligațiile legale privitoare la integritatea în 

funcția publică aleasă? Se poate afla în stare de incompatibilitate sau cea de conflict de interese? 
Solicit răspuns scris. 
Cu stimă,         Deputat  

Ioan Cupșa 
*** 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe  
  

Creșterea capcității secțiilor consulare din statele UE 
Stimate domnule ministru, 
În calitate de deputat ales în circumscripția electorală nr.43 pentru cetăţenii români cu domiciliul în afara ţării, am primit 

nenumărate sesizări cu privire la dificultățile întâmpinate de cetățenii români aflați în străinătate în relația lor cu secțiile 
consulare ale României. Astfel, principalele probleme sesizare sunt legate de capacitatea redusă a aparatului consular de a 
răspunde în termene scurte la solicitările românilor. Programările devin de cele mai multe ori reprogramări la zile distanță, 
ceea ce generează grave probleme pentru cetățenii români. Mai mult decât atât, secțiile consulare au o capacitate foarte redusă 
de a răspunde pe cale telefonică sau prin poșta electronică unor diferite solicitări, care ar putea să elimine cozile și aglomerația 
de la secțiile consulare. Având în vedere faptul că neasigurarea unor servicii consulare prompte și de calitate reprezintă o 
încălcare vădită a drepturilor fundamentale ale cetățenilor români, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări:  

- Vă rog să precizați dacă ați dispus o evaluare a capacităților consulare din state precum Italia, Spania, Franța, 
Germania sau Marea Britanie, unde se află cele mai mari comunități de români, precum și o evaluare a activității personalului 
consular care lucrează cu publicul. 

- Ce măsuri veți dispune, în regim de urgență, pentru a crește capacitatea secțiilor consulare din statele UE unde se află 
cele mai mari comunități de cetățeni români? 

- Cum intenționați să rezolvați problema interacțiunii dintre cetățenii români și secțiile consulare prin intermediul 
comunicațiilor electronice și telefonice? 

Solicit formularea răspunsului în scris.  
Cu deosebită apreciere,       Deputat 

Valentin-Ilie Făgărășian 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne  
  

Necesitatea cooperăriii polițienești la nivel european, ca urmare 
a infracționalității crescute generate de imigranți 

Stimate domnule ministru, 
În cursul săptămânii trecute, întreaga Uniune Europeană a fost zguduită de uciderea unui cetățean român, șofer de 

autocamion. Acesta a fost asasinat, se pare cu o sabie, într-o parcare de peautostrada N28 din Franţa. Șoferul român se afla 
alături de soție, iar, în momentul în care a mers la toaletă şi să verifice încărcătura, acesta a fost atacat. Din păcate, cazul 
produs în Republica Franceză nu este unul singural. Zilnic, viața șoferilor români de transport marfă este pusă în pericol de 
migranții agresivi, care fie țintesc mărfurile transportate, fie încearcă să traverseze fraudulos frontierele unor state membre. 
Sunt chiar situații în care migranții urcă din mers în camioane și, ulterior, la controlul autorităților, spun că au dat bani 
șoferilor pentru a-i traversa frontiera. Este evident că fenomenul comportă o strânsă colaborare a tuturor structurilor 
polițienești din toată Uniunea Europeană. În acest sens, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări: 

- Ce măsuri ați dispus după tragicul deces al șoferului român ucis în Republica Francează? 
-  Având în vedere faptul că în mandatul dumneavoastră ați demonstrat reale performanțe în colaborarea la nivel 

european în scopul combaterii unor fenomene de crimă organizată, vă rog să precizați dacă aveți în vedere să generați 
colaborări punctuale cu statele afectate de fenomenul descris mai sus? 
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-  Ce alte măsuri considerați că s-ar impune pentru a proteja, în primul rând, viața șoferilor români de camioane, dar și 
integritate mijloacelor de transport și a mărfurilor? 

Solicit formularea răspunsului în scris.  
Cu deosebită apreciere,       Deputat 

Valentin-Ilie Făgărășian 
*** 

 

Adresată domnului Dumitru Chiriță, președintele Autorității Naționale de Reglementare 
 

Informații privind numărul de consumatori casnici care au încheiat  
contracte de furnizare pe piața liberă 

Stimate domnule președinte, 
Liberalizarea pieței energiei furnizate consumatorilor casnici ar fi trebuit să conducă la servicii de mai bună calitate și la 

tarife mai mici, pe termen mediu și lung. Din păcate, în România, deși procesul de liberalizare a fost în mai multe rânduri 
amânat, demararea acestuia de la 1 ianuarie 2021 s-a lovit de mai multe probleme, printre care și numărul foarte mic de 
consumatori care încheiaseră un nou contract pe piața liberă. Prin intervenția ANRE, termenul până la care consumatorii 
casnici mai pot încheia un contract pe piața liberă a fost extins până la data 30 iunie 2021. Din păcate, potrivit informațiilor 
apărute în spațiul public, numărul de consumatori care au încheiat constracte pe piața liberă nu este unul satisfăcător, aceștia 
riscând să plătească tarife și cu peste 28% mai mari. În acest sens, vă solicit, domnule președinte, următoarele precizări: 

-  Aveți în intenție să extindeți termenul pentru încheierea noilor contracte pe piața liberă după data de 30 iunie? 
- În situația în care nu veți dispune extinderea termenului, care sunt motivele pentru care nu luați măsura distribuirii 

automate a consumatorilor către oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar existentă în piață? 
- Având în vedere ofertele înșelătoare (prețuri mai mici în lunile de vară, când consumul este mic) prezentate de unii 

operatori economici, ce măsuri aveți în vedere pentru a proteja consumatorii casnici? 
Solicit formularea răspunsului în scris.  
Cu deosebită apreciere,        Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 
  

Măsuri pentru asigurarea tratamentului pacienților cu boli cronice 
și pentru dezvoltarea programelor naționale de depistare precoce a bolilor 

Stimată doamnă ministru, 
Pandemia Covid-19 a produs foarte multă suferință în rândul a mii de familii din România. Prin eforturile Guvernului, 

România a devenit un model de gestionare a crizei sanitare și a campaniei de vaccinare. Cu toate acestea, transformarea unor 
unități sanitare în unități suport-Covid, precum și măsurile restrictive impuse în toate unitățile sanitare au generat un acces 
mult mai restrâns al pacienților cu diferite afecțiuni cronice, inclusiv oncologice, la monitorizare și tratament. De asemenea, în 
multe unități sanitare se resimte constat o lipsă de medicamente esențiale tratării bolilor cronice. Mai mult decât atât, 
programele naționale de depistare a bolilor au înregistrat un nivel foarte scăzut pe perioada pandemiei.  

În consecință, după eliminarea unor restricții, începând cu data de 1 iunie 2021, este ușor de anticipat că foarte mulți 
pacienți vor fi interesați să apeleze la serviciile unităților medicale, fie pentru monitorizare și tratament, fie pentru operații 
chirurgicale de urgență. În acest context, vă solicit, doamnă ministru, următoarele precizări: 

- Ce măsuri aveți în vedere pentru a asigura în cel mai scurt timp accesul bolnavilor la medicamentele esențiale, ale 
căror stocuri se epuizeză mult prea frecvent? 

-  Ce măsuri organizatorice intenționați să puneți în practică, astfel încât, după următoarea etapă de ridicare a 
restricțiilor, unitățile medicale să ofere în mod optim acces la tratament pacienților? 

- Având în vedere că prevenția este mult mai bună decât tratarea bolilor, vă rog să îmi prezentați o situație cu 
programele naționale de depistare precoce a bolilor (screening) pe care doriți să le dezvoltați și finanțați în a doua parte a anul 
2021 și în anul 2022. 

Solicit formularea răspunsului în scris.       Deputat 
Vă asigur de înalta mea apreciere,      Ioan Balan 

*** 
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Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Câini antrenați pentru detectarea COVID-19 
Stimate domnule ministru,  
Anul trecut a început demararea unui program de antrenare a câinilor pentru detectarea persoanelor infectate cu SARS-

CoV-2, după ce inițiativa a fost implementată cu succes în alte state. Finlanda a utilizat această metodă în aeroporturi, reușind 
să testeze non-invaziv și într-un timp scurt pasagerii care urmau a se îmbarca. În luna aprilie a anului trecut, Marea Britanie s-a 
arătat interesată de această metodă, întrucât estimările specialiștilor indicau un număr de aproximativ 750 de persoane care ar 
putea fi testate într-o oră cu ajutorul câinilor.  

În România, prima etapă a acestui proiect s-a demarat la Centrul Chinologic al Poliției Române din Sibiu, câinii dresați 
urmând a fi de ajutor în special în cadrul Poliției de Frontieră și Poliției Transporturi.  

În luna aprilie a acestui an, personalul medical de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara a pus în aplicare acest 
proiect-pilot, iar rezultatele au fost încurajatoare, pacienții care erau infectați fiind identificați cu succes.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Dacă programul de antrenament se va finaliza cu succes, luați în considerare o propunere legislativă care să facă 

posibilă substituirea sau complementarea testării rapide la nivel național?  
2. Considerați necesară utilizarea lor atât în cadrul școlilor?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 
 

Pictura murală-soluție pentru blocurile din București 
Stimate domnule ministru,  
Blocul aflat la intersecția dintre bulevardele Dimitrie Cantemir și Mărășești din București a fost pictat de către doi artiști 

vizuali, realizând cea mai mare pictură murală din România. Dumitru Gurjii și Mircea Modreanu au realizat o lucrare 
impresionantă care se întinde pe trei din cele patru fațade ale blocului, respectiv aproape 2500 de metri pătrați.  

Inițiativa s-a bucurat de reacții predominant pozitive din partea locatarilor, dar și a trecătorilor care s-au oprit și au 
admirat pictura. Și pe rețelele de socializare a fost lăudat conceptul promovat de cei doi artiști.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Aveți în vedere implicare comunității de artiști pentru restructurarea estetică a capitalei?  
2. Ce zone ar avea prioritate?  

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu deosebită stimă,        Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor   
 

Finanțarea liniilor de metrou prin PNRR 
Stimate domnule ministru,  
În contextul negocierilor curente pe marginea Planului Național de Redresare și Reziliență ce au loc între România și 

Comisia Europeană a fost semnalată și posibilitatea finanțării liniilor de metrou pentru orașele București și Cluj. Programele 
propuse se încadrează în aria digitalizării și tranziției verzi, prevăzute în PNRR. Ar fi vorba de 300 de milioane de euro ce au 
ca scop construcția de noi linii de metrou, necesare pentru facilitarea transportului între cartiere cu o densitate mare de 
populație. Conform informațiilor apărute în spațiul public, M4, M5, M7 se numără printre magistralele vizate. 

În ceea ce privește orașul Cluj, proiectul ar viza aceeași sumă și urmează a fi depus la sfârșitul lunii mai, urmând ca 
Executivul European să analizeze ulterior propunerea.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Care credeți că sunt șansele ca Executivul European să aprobe aceste programe, având în vedere termenul de finalizare 

impus-2026?  
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2. Dacă programul nu va fi aprobat, prin ce subvenții va fi finanțată construcția liniilor de metrou?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai  Cîmpeanu, ministrul Educației  
 

Acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele  
școlare internaționale conform Legii nr. 235/2010 

Stimate domnule ministru, 
Art. 2 din Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele 

şcolare internaţionale prevede faptul că bursele de merit olimpic internaţional se acordă pentru o perioadă de 12 luni, 
începând cu luna imediat următoare obţinerii distincţiilor, respectiv locurilor I, II, III şi menţiuni. Recunoașterea 

efectivă a meritelor elevilor premiați se face ulterior, prin ordin de ministru prin care se acordă bursele. 
Având în vedere decizia de suspendare a organizării olimpiadelor și concursurilor școlare din anul 2020, inspectoratele 

școlare și Ministerul Educației au hotărât că nu recunosc concursurile organizate pentru formarea loturilor de către diferitele 
societăți științifice (Societatea de Științe Matematice, Societatea Română de Fizică sau Societatea pentru Excelență și 
Performanță în Informatică). 

Astfel, deși anumite societăți științifice au constituit loturile pentru concursuri în 2020 și elevii au participat la concursuri 
internaționale, precum cel la matematică și au obținut premii internaționale, aceștia nu primesc bursele prevăzute de lege 
pentru premiile internaționale. 

 Concursuri internaționale precum Olimpiada Balcanică de Matematică (BMO v 2020), Olimpiada Internațională de 
Matematică (OIM) s-au desfășurat în format online în anul 2020, respectând condițiile sanitare. În urma acestor concursuri 
delegația României a obținut rezultate excepționale elevii fiind premiați cu mai multe medalii. 

Prin urmare, în calitate de deputat ales în circumscriptia 19, Județul Giurgiu, vă adresez următoarele întrebări, la care 
vă solicit să răspundeți în scris: 

Care este motivul pentru care nu au fost acordate bursele de merit olimpic internațional elevilor premiați la 
olimpiadele școlare internaționale conform art. 2 din Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic 
internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale? 

În baza cărui act normativ a fost suspendată aplicarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic 
internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale, având în vedere premiile obținute de elevi? 

Le vor fi recunoscute diplomele obținute în cadrul olimpiadelor școlare internaționale elevilor cu rezultate deosebite și 
veți acorda bursa de performanță “Meritul olimpic” internațional în anul 2021? 

Vă mulțumesc. 
Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Maria Gabriela Horga 
*** 

Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 
 

Opinia Ministerului Culturii cu privire la situația Teatrului Dramatic „Ion D. Sîrbu” din Petroșani 
 

Stimate domnule ministru, 
Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” din Petroșani, instituție de cultură reprezentativă și importantă pentru orașul 

hunedorean, a căpătat atenția publică din motive total nedorite față de cele pentru care un teatru este normal să o primească. 
Recent, presa a făcut public raportul misiunii de audit intern trimis de Consiliul Județean Hunedoara, instituția în subordinea 
căreia se află Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu”. Întocmit în data de 07.08.2017, raportul stipulează următoarele: „Activitatea 
comisiei s-a finalizat prin întocmirea raportului din data de 07.08.2017, raport prin care s-au constatat încălcări grave ale 
prevederilor legale privind modul de aplicare a prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 
cheltuielilor, precum și exercitarea controlului financiar prevenitv în cazul contractelor de prestări servicii conexe (scenografie, 
regie artistică, adaptare text, asistent regie, etc.), în sensul că s-a constatat că instituția a fost prejudiciată cu suma de 
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4.275.979,90 lei, sumă plătită nejustificat de către instituție, fără a exista dovada realizării pieselor în sine ori pentru care s-au 
încasat onorarii disproporționate față de drepturile de autor conexe, motiv pentru are se impune conducerii instituției sesizarea 
organelor de anchetă penală cu privire la faptele săvârșite...”.  

Având în vedere cele menționate mai sus, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, la următoarele întrebări:  
1. Care este opinia Ministerului Culturii, bazată pe informațiile care au reușit să îi parvină până la acest moment, cu 

privire la situația de la Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” din Petroșani? 
2. Monitorizează Ministerul Culturii situația de la Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” din Petroșani? 
3. Are Ministerul Culturii în vedere trimiterea Corpului de Control, sau întreprinderea oricăror alte acțiuni ce țin de 

atribuțiile și pârghiile legale pe care ministerul le are la dispoziție, pentru a verifica presupusele nereguli? 
Vă mulțumesc!       

Deputat 
Vetuța Stănescu 

*** 
Adresată domnului Cătălin Drulă, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii  

 

Precizări cu privire la sursele de finanțare  a drumului expres spre sudul litoralului, Alternativa Techirghiol 
 

Stimate domnule ministru, 
Alternativa Techirghiol sau drumul expres spre sudul litoralului românesc este un proiect major de investiții în 

infrastructura rutieră pentru sprijinirea economiei județului Constanța. 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere este un pilon esențial pentru activitatea economică și pentru bunăstarea românilor, mai 

ales că țara noastră este pe ultimul loc în Europa, privind numărul de kilometri de autostradă, la 100.000 de locuitori. Vreau să 
am încrederea că, din poziția de ministru, aveți în plan schimbarea/îmbunătățirea imaginii României, în ceea ce privește 
calitatea infrastructurii rutiere și că veți sprijini/promova proiecte esențiale pentru    a confirma așteptările românilor din partea 
coaliției PNL-USR-UDRM: o adevărată revoluție a bunei guvernări prin dezvoltare echitabilă pentru fiecare regiune.  

Alternativa Techirghiol este un proiect matur care a trecut prin mai multe faze, iar în momentul de față există studiul de 
fezabilitate, sunt realizate analizele tehnice multicriteriale, au fost eliberate atât avizele de la nivelul primăriilor pe unde trece 
drumul, cât și certificatul de urbanism din partea Consiliului Județean Constanța. Conform specialiștilor care au elaborat 
studiul de fezabilitate, drumul expres îndeplinește o serie de beneficii: asigură legături între nordul și sudul litoralului;  preia 
un flux mare de trafic de pe drumurile naționale DN 38 și DN 39; reduce timpul de călătorie, prin creșterea vitezei de 
deplasare; contribuie la scăderea emisiilor poluante, prin eliminarea cozilor de așteptare; reduce accidentele, prin devierea 
traficului de tranzit; îmbunătățește confortul utilizatorilor. Un alt aspect avantajos al Variantei Ocolitoare Techirghiol este că 
se încadrează pe axa transeuropeană de transport, pe direcția Rusia – Ucraina – Moldova – România – Bulgaria – Turcia.   

Alternativa Techirghiol asigură o deschidere către Portul Constanța, implicit conexiunea cu terminalul RO-RO Sud- 
Agigea. Totodată, această variantă de drum asigură legătura cu proiectele majore ale Master Planului de Transport al 
României, printre care aș aminti de drumul expres Tulcea-Constanța. Pe de altă parte, drumul expres, pe lângă 
descongestionarea traficului pe timpul verii, va deservi pe tot timpul anului, având avantaje economice extraordinar de 
importante pentru dezvoltarea județului Constanța. 

De asemenea, în plan public, ați vorbit și dumneavoastră despre importanța acestui proiect și ați susținut că urmăriți să 
prioritizați construcția Variantei Ocolitoare Techirghiol. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a fost alocat 
un buget de 4.5 miliarde de euro pentru infrastructura rutieră. Înainte de negocierile purtate cu reprezentanții Comisiei 
Europene, pe lista de proiecte finanțate prin PNRR a fost enumerată și alternativa Techirghiol. După ce au avut loc negocieri, 
au fost anunțate doar 4 proiecte de autostrăzi care vor fi finanțate prin PNRR.  

Având în vedere cele enumerate, vă adresez următoarele întrebări:  
 Din ce motive alternativa Techirghiol a pierdut finanțarea prin PNRR, luând în seamă că este un proiect matur și că are 

incluse toate componentele importante de mediu, economice și sociale? 
 Care este planul de finanțare al ministerului, pentru realizarea drumului expres spre sudul litoralului, Alternativa 

Techirghiol?  
Vă solicit un răspuns în scris.       Deputat 
Vă mulțumesc!      Marian Crușoveanu 

*** 
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Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 

Taxa de viciu 
Stimată doamnă ministru, 
Ministerul Sănătății are la dispoziție începând din 2006 o sursă de venituri denumită ”taxa pentru sănătate”, cunoscută și 

ca taxa pe viciu. În scopul combaterii consumului excesiv de produse din tutun și băuturi alcoolice altele decât berea și vinulâ, 
precum și pentru finanțarea cheltuielilor de sănătate, s-a instituit această taxă. 

Pentru a ne forma o imagine clară asupra impactului pe care îl are taxa pe viciu, vă rog, doamnă ministru, să ne oferiți 
următoarele informații: 

1. Care este suma totală încasată din această taxă în 2018, 2019 și 2020? 
2. Cum au fost utilizați acești bani, cu rugămintea de a preciza defalcate fiecare tip de cheltuială și suma aferentă pentru 

anii 2018, 2019 și 2020. 
Cu stimă,         Deputat 

Alexandru Muraru 
*** 

 
 

 Interpelare 
 

 
Adresată: domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
De către: domnul George-Cătălin Stângă, deputat 
Obiectul interpelării:  Situația pestei porcine africane 

 
Stimate domnule ministru,  
O problemă cu care se confruntă România în ultimii ani de zile este reprezentată de pesta porcină africană. Deși ea nu 

mai este la fel de actuală în aparițiile din mass-media, pesta porcină africană continuă să genereze probleme.  
Potrivit unor date apărute în spațiul mediatic, săptămâna trecută județul Galați a înregistrat peste 40 de mistreți depistați 

cu pestă porcină africană.  
În momentul de față, potrivit datelor oferite de Autoritatea Națională pentru Sănătate Veterinară și Siguranță 

Alimentară, la nivelul întregii țări sunt active 310 focare PPA, din care 7 focare în exploatații comerciale și 1 focar în 
exploatații comerciale de tip A, fiind afectate un număr de 140.163 de porcine (animale afectate din focarele active). 

Domnule ministru, asigurându-vă de întreaga mea considerație, aș dori să îmi transmiteți măsurile luate pentru 
combaterea și prevenirea pestei porcine africane în țara noastră. 

Solicit răspuns scris. 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 Întrebări 

 
 

Adresată domnului Florin Cîțu, prim-ministrul României 
    doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 

 
Punerea în aplicare a prevederilor art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, referitoare la zilele libere acordate în cursul unui an 
 
Legea 153/2019 completează articolul 139 al Codului muncii cu un alineat care prevede că: (4) Până la data de 15 

ianuarie a fiecărui an, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul din sistemul bugetar, zilele lucrătoare pentru 
care se acordă zile libere, zile care precedă şi/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, prevăzute la 
alin. (1), precum şi zilele în care se recuperează orele de muncă neefectuate. 

Rațiunea introducerii textului în lege este asigurarea predictibilității perioadelor de repaos, altele decât sărbătorile 
legale, atât pentru persoanele angajate în sistemul bugetar și familiile lor cât și pentru industria turistică. Astfel, unitățile de 
cazare și agențiile de turism pot planifica din timp oferte clar țintite pentru aceste perioade, cu valorificarea superioară a 
capacității de ocupare de care dispune România. 

Ținând cont de efectele dezastruoase ale pandemiei COVID-19 asupra industriei hoteliere, această ramură economică 
are nevoie de măsuri de stimulare astfel ca recuperarea pagubelor acumulate în anul 2020 și jumătatea anului 2021 să fie cât 
mai rapidă. Ziua copilului, 1 iunie, ar fi putut constitui ocazia unei mini-vacanțe pentru familiile cu copii prin declararea datei 
de 31 mai zi liberă cu recuperarea programului nelucrat. Personalul din sistemul bugetar ar fi putut apela chiar și la tichetele de 
vacanță emise în anul 2020 și neutilizate, un impuls în direcția relansării industriei HORECA. 

Din ce motiv nici pentru anul 2020 și nici pentru anul 2021 nu au fost adoptate hotărâri ale Guvernului pentru fiecare 
dintre ani?  

Ținând cont de specificul anului 2021, anul recuperării imenselor pierderi din sectorul HORECA, nu s-ar fi impus 
adoptarea unei hotărâri a Guvernului măcar pentru acest an? 

Solicit răspuns în scris. 
Deputat 

Szabó Ödön 
*** 

 

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

Amânarea termenului de depunere a modificărilor aduse cererii unice de plată 
 

Societățile comerciale cu profil agricol și persoanele fizice din raza teritorială a județului Satu Mare întâmpină probleme 
din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile din ultima perioadă. 

Toate culturile agricole au fost grav afectate din cauza condițiilor meteorologice extreme. Pierderile înregistrate s-au 
ridicat la 30-40% față de anii trecuți, atât în cazul culturilor de toamnă (rapiță și cereale păioase), cât și în cazul celor de 
primăvară, din cauza faptului că nu s-au putut efectua arăturile de toamnă. Însămânțarea porumbului, a florii-soarelui și a soiei 
s-a desfășurat în condiții grele, în unele situații a devenit chiar imposibilă. 

În acest sens, în numele unui grup de 38 societăți comerciale și a câtorva sute de persoane fizice, directorul tehnic al 
Promat Comimpex SRL a solicitat Instituției Prefectului Satu Mare sprijin pentru amânarea termenului de depunere a 
modificărilor aduse cererii unice de plată aferente Campaniei 2021, deoarece însămânțarea întregii suprafețe de teren conform 
situației depuse până la data de 15.05.2021 a devenit imposibilă din cauze imprevizibile și neimputabile fermierilor. 
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Date fiind cele expuse mai sus, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Cum intenționați să sprijiniți societățile comerciale și persoanele fizice afectate de condițiile meteorologice 

nefavorabile? 
2. Este posibilă acordarea unei derogări pentru depunerea modificărilor aduse cererii unice de plată? 

Solicit răspuns în scris. 
Deputat 

Magyar Loránd-Bálint 
*** 

 

Adresată domnului Stelian-Cristian Ion, ministrul Justiției 
 

Obligativitatea depunerii declarației privind beneficiarul real de către asociații şi fundații 
 

Potrivit art. 344 alin.(1) din Ordonanța nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații, introdusă prin Legea 
nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative: Anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare 
ale beneficiarului real, asociaţia sau fundaţia are obligaţia de a comunica Ministerului Justiţiei datele de identificare ale 
beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor. 

Ulterior, prin Legea nr. 276 din 27 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociații și fundații, a fost modificat alineatul anterior citat, după cum urmează: Ori de câte ori intervine o 
modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociaţia sau fundaţia are obligaţia de a comunica Ministerului 
Justiţiei datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai 
asociaţiilor şi fundaţiilor. De asemenea, prin această Lege, a fost introdusă o excepție, respectiv: Sunt exceptate de la obligaţia 
depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (1) şi la art. 7 alin. (2) lit. d) sau, după caz, la art. 17 alin. (2) lit. d): a)asociaţiile sau 
fundaţiile constituite/conduse doar de persoane fizice, atunci când singurii beneficiari reali sunt cei prevăzuţi în statut. În acest 
caz, în lipsa depunerii declaraţiei privind beneficiarul real, Ministerul Justiţiei este obligat să completeze din oficiu Registrul 
beneficiarilor reali pe baza documentelor care însoţesc cererea de înscriere a modificării care implică şi schimbarea 
beneficiarilor reali; Interpretând prevederile introduse prin Legea nr. 276/2020, reiese clar faptul că în situația în care 
asociațiile și fundațiile sunt constituite doar din persoane fizice, nu mai este necesară declarația privind beneficiarii reali la 
depunerea dosarului de înscriere a unei asociații sau fundații în registrul ONG-urilor ținut de autorități. Totodată, obligația 
declarativă anuală a dispărut complet pentru asociații și fundații. 

De asemenea, potrivit art.1 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 191 din 28 octombrie 2020 pentru prelungirea 
termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și persoanelor juridice 
înregistrate în registrul comerțului, Termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real, prevăzut la art. 
344 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă, 
declarată, în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19. Interpretând prevederile 
prezentei Ordonanțe de Urgență în vigoare, termenul de depunere a declarației privind beneficiarii reali e imposibil de estimat 
în acest moment, întrucât evoluția pandemiei pe teritoriul României este imprevizibilă, iar perioada în care România va fi în 
stare de alertă poate fi una destul de lungă. 

Modificările legislative din acest domeniu, respectiv cele menționate în cuprinsul prezentei întrebări, au provocat 
numeroase neclarități pentru Organizațiile Neguvernamentale, fiind ambiguu termenul de depunere a declarației privind 
beneficiarii reali și chiar și obligativitatea depunerii a acesteia. 

Întrebări: 
1. Vă rog să menționați dacă într-adevăr nu mai este necesară depunerea declarației privind beneficiarii reali în cazul 

asociațiilor și fundațiilor constituite doar din persoane fizice? 
2. În situația în care răspunsul la întrebarea anterioară este afirmativă, atunci termenul prevăzut de OUG 191/2020, 

respectiv cea de 90 de zile după încetarea stării de alertă,  automat nu se mai aplică pentru acestea? 
3. ONG-urile care au îndeplinit în anul 2020 obligația depunerii declarației privind beneficiarii reali, ce obligații au în 

anul în curs, respectiv în 2021, dat fiind faptul că depunerea anuală a declarației a fost eliminată complet din legislație? 
Solicit răspuns în scris.         Deputat 

Csép Éva-Andrea 
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Adresată domnului Sorin Mihai Câmpeanu, ministrul Educației 
 

Implementarea Programului-pilot prevăzut de O.U.G. nr. 9/2020 în cele 150 de școli selectate 
 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 

pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat prevede acordarea în cadrul unor școli din 
toate județele țării a unui pachet alimentar sau asigurarea unei mese calde preșcolarilor și elevilor care frecventează cursurile 
acelor școli în anul 2020. 

La mai bine de un an de la adoptarea de către Guvern a Ordonanței de urgență, adoptată prin lege și de Parlament, și 
exprimarea publică a intenției continuării acestui Program-pilot cu eventualitatea extinderii sale și pentru alte unități de 
învățământ preuniversitar, 

Ce se întâmplă cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, respectiv cu semestrul I al anului școlar 2021-2022, 
având în vedere că și autoritățile administrației publice locale trebuie să se pregătească din timp pentru implementarea sa? 

Având în vedere faptul că anul școlar nu coincide cu anul bugetar, este posibilă finanțarea sa multianuală? 
Solicit răspuns în scris. 

Deputat 
Kolcsár Károly 

*** 
 

Adresată domnului Silviu Aurelian Grigorescu, președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților 
 

Solicitare stadiu dosar înregistrat la A.N.R.P 
Stimate domnule președinte, 
În cadrul audiențelor din biroul meu parlamentar, am fost căutată de Domnul Friss Árpád, cu domniciliul în Mun. Tîrgu 

Mureș, în scopul de a obține informații asupra stadiului în care se află soluționarea cererii depuse de către aceasta. 
Potrivit celor relatate de petentul susnumit, aceasta nu a primit nicio informație despre stadiul în care se află 

soluționarea cererii, respectiv a dosarului depus de către aceasta de mai bine de 15 ani, respectiv din data de 17.02.2006. 
Așadar, ultima adresă oficială, respectiv adresa cu nr. 22158/66 din 17.02.2006, i-a fost trimisă de către Instituția Prefectului 
Județului Mureș, prin care i s-a comunicat faptul că dosarul Dl-ui Friss Árpád a fost transimsă de Instituția Prefectului 
Județului Mureș către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietății- Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor 
din municipiul București, str Smârdan nr.2, sector 3, cu Procesul verbal de predare- primire nr. 22158/14.12.2005. 

Menționăm încă o dată faptul că ultima comunicare a venit din partea Prefecturii Județului Mureș, iar în tot acești ani, 
15 ani la număr, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietății nu a informat pe persoana solicitantă despre avansarea 
dosarului. Considerăm că este lesne de înțeles faptul că Dl. Friss Árpád este dezorientat în ceea ce privește stadiul în care se 
află dosarul acestuia, iar noi suntem de acord cu aceasta în privința faptului că este inadmisibil ca o Autoritate Publică nu 
numai să nu rezolve o cerere înaintată către aceasta, dar nici măcar să nu comunice asupra stadiului în care se află soluționarea 
unui dosar, într-un timp atât de îndelungat. 

Vă solicit respectuos să luați măsuri concrete pentru a accelera în adevăratul sens al cuvântului soluționarea cererii Dl-ui 
Friss Árpád cu nr. 22158. 

Întrebare: 
 Având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi comunicați o notă de informare cu privire la cererea sus menționată și 

totodată să-mi comunicați în ce stadiu de soluționare se află cererea și când pot fi așteptate noi rezultate în sensul soluționării 
acestuia? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu stimă, 

Deputat 
Csép Éva Andrea 

*** 
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Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Sesizare privind atitudinea unor angajați din instituțiile subordonate MT 
 
Am fost sesizați de un transportator autorizat cu o problemă ivită în jurul unei cântăriri eronate a autovehiculului de 

marfă la vama BorșII, urmată de pasivitate în soluționarea problemelor sesizate în derularea ulterioară a unei aventuri prin 
hățișurile birocrației. 

Pe scurt, camionul încărcat cu marfă și însoțit de bonul de cântar din depozitul de încărcare, a fost cântărit la vama 
BorșII și s-a constatat o depășire a greutății declarate. Cu toate insistențele șoferului și ale managerului firmei, angajații 
CNAIR, inclusiv persoana de contact din cadrul DRDP Cluj, au susținut că legislația nu permite o a doua cântărire. Procesul 
verbal de sancționare cu amendă a și fost prompt completat. Și cam atât. Măsuri ulterioare nu au existat, cu toate că în cazul 
unui autovehicul cu masă superioară celei care figurează în acte ar trebui să ridice niște semne de întrebare. De exemplu, se 
poate prezuma intenția de înfăptuire a mai multor fapte penale, de la evaziune fiscală până la contrabandă și trafic de persoane. 
Dar cum nimeni, în sensul vreunei autorități competente, nu a sesizat pe nimeni, adică vreo altă autoritate competentă, 
managerul firmei s-a autodenunțat la ANAF-Direcția antifraudă Oradea. 

Reprezentanții ANAF au venit prompt, au escortat autovehiculul din vama BorșII în vama BorșI, acolo s-a efectuat o 
nouă cântărire, de data asta masa declarată a fost conformă actelor, conformă cu nota de cântar după încărcarea mărfii, dar 
eliberarea notei de cântar a fost refuzată, în ciuda oricăror insistențe, inclusiv la DRDP Cluj. Pentru un plus de siguranță, s-a 
căutat un alt cântar, omologat, s-a descărcat și inventariat marfa, s-a comparat stocul faptic cu cel scriptic (potrivit Procesului-
verbal anexat). Angajații Direcției Anti-fraudă n-au avut altceva de constatat decât o identitate perfectă între cele declarate, 
acte și realitate. Tentativa de fraudă nu a fost confirmată, autodenunțul a fost nefondat. 

Despre cea de-a doua notă de cântar, conform spuselor aceluiași operator al DRDP Cluj, eliberarea ei nu este posibilă 
din rațiuni legale, din cauză că cele două cântare din vama Borș funcționează diferit, și că deși se pare că ar fi existat o 
problemă la cântărire, conform ziselor operatorului CNAIR din vama BorșII și ale imaginilor înregistrate, fiecare autovehicul 
are dreptul la o singură cântărire la ieșirea din țară, indiferent de punctul de ieșire din țară.  

Diferența dintre rezultatele cântăririi ar fi trebuit să ridice iarăși o serie de semne de întrebare și de acțiuni din partea 
unor instituții sau autorități ale statului (din ce motiv apare diferența? starea tehnică a autovehiculului? probleme în 
funcționarea cântarului? poziționare incorectă a autovehiculului? dacă se constată cântăriri eronate ale cântarului, atunci de ce 
s-ar mai continua cântărirea altor autovehicule?), dar nu s-a întâmplat nimic. Cum autovehiculul în cauză are toate verificările 
la zi, diferența nu poate avea decât două cauze: mod greșit de cântărire sau defecțiune a cântarului însuși. O a doua cântărire cu 
același cântar ar fi putut exclude ipoteza unei cântăriri eronate, doar că această posibilitate a fost refuzată. În schimb, dovada 
cântăririi eronate nu a fost acceptată, chiar dacă avea girul angajaților ANAF, așadar oficial s-a recunoscut o iregularitate la 
cântărire. Oricum ar fi, sesizez mari probleme în atitudinea celor care efectuează cântărirea, o pasivitate inacceptabilă, la limita 
legii.  

Anexez sesizarea înaintată de firma de transport DRDP Cluj, la care agentul economic nu a primit răspuns (deși, 
accentuez, au trecut mai bine de 60 de zile de la înregistrarea ei) și vă rog ca după o analiză a situației, să mă informați asupra 
demersurilor pe care în calitate de membru al Legislativului aș putea să le întreprind pentru a preîntâmpina pe viitor asemenea 
cazuri absurde, lipsite de finalitate, generatoare de risipă de resurse.  

Totodată, subliniez că scopul cântăririi în vamă a autovehiculelor de marfă ar fi, pe lângă plata corectă a tarifului de 
utilizare a drumurilor, evitarea evaziunii fiscale, a contrabandei, a traficului de persoane și altor fenomene care pot fi stopate 
prin controale la graniță. Dar atitudinea generală la constatarea depășirii masei declarate nu a fost de a identifica astfel de 
eventuale fapte penale și de a anunța de urgență organele de control fiscal și pe cele de urmărire penală, ci numai și numai de a 
aplica o amendă administrativă. Urmarea ar fi că potențialul traficant este liber să ducă marfa ilicită prin toată Europa, după 
pofta inimii, autoritățile vamale nefiind interesate de cântăriri, de facturi sau de bonuri de cântar. 

Dată fiind absurditatea situației în care s-au regăsit managerul și șoferul firmei de transport, vă rog să mă lămuriți pe ce 
texte legale se bazează refuzul angajaților CNAIR de a efectua o nouă cântărire? De ce DRDP Cluj nu răspunde la sesizarea 
agentului economic, sesizare transmisă în data de 18 martie 2021, așadar de mai bine de 2 luni? 

Dacă se observă a disfuncție, semnalată ca atare, de ce nu se cercetează mai îndeaproape sursa problemei? Cum de nu se 
purcede la excluderea motivelor care ar putea conduce la cântăriri neconforme cu actele și cu realitatea? În situația în care 
cântăririle nu sunt veridice, controlul devine inutil și abuziv, iar amenzile de-a dreptul ilegale. În speța prezentată, s-au 
continuat cântăririle, deși ar fi existat suspiciuni de disfuncții. În această ipoteză, ce valoare de adevăr au bonurile de cântar? 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.17 - 2021  
Săptămâna 25 – 28 mai 2021  

 

 

95 
 

Cum calificați refuzul reprezentanților CNAIR, atât a celor din vămi cât și a celor de la DRDP Cluj de a lua la 
cunoștință de greșeala de cântărire constatată, e adevărat la alt cântar, dar oficial tot al CNAIR, de colegi și de ANAF și de a o 
îndrepta? 

De ce oamenii de bună-credință sunt puși la plata unor amenzi abuzive, urmând ca tot ei să caute să își demonstreze 
nevinovăția, eventual apelând la justiție pentru anularea amenzii, totul însemnând costuri în timp, bani și nervi? 

Anexate prezentei întrebări: 
- Procesul verbal de constatare a contravenției (depășirea masei totale maxime admise) - CNAIR 
- Proces verbal al ANAF – Direcția generală antifraudă Oradea 
- Solicitare către DRDP Cluj a celui de-al doilea bon de cântar 

Solicit răspuns în scris.  
Deputat                Deputat  

     Miklós Zoltán      Benedek Zacharie 
*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 
 Declarații politice 

 
Transportul local Vasluian este în pragul colapsului și asta se datorează 

exclusiv cauzelor politice! 
 
Managementul Societății de transport care deservește Vasluiul și împrejurimile este unul defectuos, iar incompetența 

conducerii numită politic, fără niciun criteriu de selecție care să aibă în vedere performanța, spre exemplu, este abil mascată 
prin conflicte de muncă întreținute intenționat. Desigur, singurii care au de pierdut nu sunt nici cei care asigură conducerea 
Societății, nici cei din consiliul de administrație, bine plătiți din bani publici, ci doar cetățenii și angajații, prinși între ciocanul 
politicianismului și nicovala realității zilnice. 

Problemele de la Transurb nu au apărut de ieri, de azi, ci de la începutul anului 2019, când angajații au început să 
reclame public, pentru că pe cale internă nu s-a rezolvat nimic, nemulțumirile legate de salarii, orele suplimentare, condițiile de 
muncă și discriminările făcute de conducerea societății.  

Timp de doi ani, nici primăria, nici directorul Transurb n-au fost în stare să rezolve problemele, iar acum întreaga 
situație este un adevărat butoi cu pulbere: nu este normal, și vă dau doar un singur exemplu, ca membrii Sindicatului Liber și 
Independent, nesupus politic, să fie intimidați ori să aibă parte de un tratament inegal, față de colegii lor afiliați politic – cu 
ghilimelele de rigoare – în ceea ce privește atât repartizarea orelor de traseu, cât și gradul de severitate al controalelor, care 
pentru unii-s mumă, iar pentru alții, ciumă, după cum spune un proverb. 

Am observat că și primarul Vasluiului, dl. Vasile Pavăl s-a implicat în gestionarea acestui conflict. Și, în loc să ceară 
rapoartele de activitate ale conducerii, se face că nu vede parcul auto învechit, care este un real pericol atât pentru călători, cât 
și pentru șoferi și acuză actorii acestui conflict că sunt orgolioși. 

În plus, flutură amenințător steagul privatizării, evident, tot pentru a pune presiune pe angajații Transurb! 
Nu, domnule primar, nu este vorba despre orgolii! 
Este vorba despre drepturile oamenilor la condiții de muncă decente și despre neputința unei conduceri numită politic de 

a gestiona o societate! 
Prin urmare, atât în numele vasluienilor, cât și în numele angajaților Transurb, vă solicit, atât dumneavoastră, cât și 

consiliului local Vaslui, să depolitizați conducerea Societății, să scoateți la concurs în mod transparent funcția de director 
general și să încetați presiunile politice la adresa angajaților! 

Deputat 
Raisa Enachi 

*** 
 

În lipsa reformelor la CEH, Florin Câțu trebuie să îl demită pe ministrul Energiei sau să își dea demisia 
 
Deși a solicitat miniștrilor reforma companiilor de stat aflate pe pierdere, premierul Cîțu arată că, după jumătate de an, 

reformele nu au avut loc și le transmite colegilor de cabinet, la radio, că nu vor primi banii promiși în lipsa acestor măsuri. 
În interpretarea mea, dacă un ministru este incompetent și nu își face treaba, domnul prim-ministru îi pedepsește tot pe 

români. Cel mai bun exemplu în acest sens este situația generată de bâlbele Guvernului cu privire la Complexul Energetic 
Hunedoara. 

Cum s-a ajuns aici? 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.17 - 2021  
Săptămâna 25 – 28 mai 2021  

 

 

97 
 

Pe de o parte, s-a vorbit mult timp în presă despre falimentarea CEH de către grupuri de interese nelegitime formate din 
politicieni și afaceriști. Dacă asemenea lucruri s-au întâmplat sau se întâmplă, este foarte grav și este treaba instituțiilor 
competente să îi găsească pe vinovați și aceștia să suporte rigorile legii. 

Pe de altă parte, un lucru este cert: avem de-a face cu guvernanți incompetenți, care nu au reușit să asigure un 
management performant, au privat Mintia și CEH de investiții care puteau să asigure decarbonificarea tuturor activităților 
industriale și nu au o viziune care să asigure securitatea energetică a României. 

Până în aprilie, Guvernul vorbea despre trecerea Termocentralei Mintia în gestiunea administrației publice locale. 
Astăzi, același Guvern vorbește despre vânzarea Mintiei către investitori interesați care au apărut peste noapte. 

În acest context, vreau să adresez câteva întrebări domnului prim-ministru Florin Cîțu și domnului Virgil Popescu, 
ministrul Energiei: 

 De ce guvernul din care faceți parte nu a făcut niciun fel de investiții la CEH și Mintia? 
 Care este, până la urmă, strategia acestui guvern cu privire la CEH? Vă întreb acest lucru deoarece în ultimele 

săptămâni pare că ați abandonat planul menționat în Programul de guvernare cu privire la CEH? 
 Dacă există investitori privați interesați de Mintia, înseamnă că Mintia are un potențial de a genera, la un moment dat, 

un profit. De ce statul român nu face investiții la Mintia pentru ca termocentrala să rămână în proprietatea statului și să aducă 
profit statului? 

 În planul de vânzare a termocentralei Mintia către investitori privați, vor avea cumpărătorii obligația de a menține în 
funcțiune termoficarea municipiului Deva? Dacă nu, cum se vor încălzii devenii de acum înainte? 

 Care este strategia Guvernului de reconversie a forței de muncă ce urmează să fie disponibilizate prin restructurarea 
CEH? 

 Cine va răspunde pentru falimentul CEH, pentru riscurile create la adresa securității energetice a României, pentru 
compromiterea sistemului de termoficare din Deva și pentru tensiunile sociale create în județul Hunedoara de incompetența 
guvernului de a gestiona decarbonarea economiei? 

În final, vreau să îi spun domnului Cîțu că, în lipsa reformelor la CEH, nu are decât una din următoarele căi de urmat: 
ori îl demite pe domnul Virgil Popescu, ministrul Energiei, ori își dă demisia. 

Deputat 
Anamaria Gavrilă 

*** 
 

Boris Volosatîi: Refuzul intrării în România aplicat de Poliția de Frontieră este abuziv. Cetățenii Republicii Moldova 
pot intra liber în Uniunea Europeană pentru perioade mai mici de 90 de zile 

 

Doamnelor și domnilor deputați, stimați colegi, 
Am primit zeci de semnale că începând cu data de 13 mai 2021 mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova, majoritatea 

absolută etnici români, au primit refuz de intrare la frontieră pe motiv că aceștia nu ar deține ”permis de ședere sau viză de 
lungă ședere în România”. Potrivit legislației noastre în vigoare, aceste persoane fac parte din categoria românilor de 
pretutindeni și vin în România ca patrie etnică și istorică. 

În mod evident, cetățenii Republicii Moldova care nu dețin și cetățenia României sau a altor state ale Uniunii Europene 
și au primit refuz de intrare în țară din partea Poliției de Frontieră a României, au fost grav prejudiciați, iar în unele cazuri au 
fost grav prejudiciate și instituțiile sau companiile din Republica Moldova care și-au delegat reprezentanții în România.   

Formal, în explicațiile date de reprezentanții Poliției de Frontieră, au fost invocate prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
531 din 11 mai 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Nu 
stabilește reguli noi față de Hotărârea anterioară, din aprilie 2021.  

Vă asigur că această Hotărâre de Guvern nu diferă absolut cu nimic de Hotărârile de Guvern anterioare având același 
obiect de reglementare. Acestea într-adevăr stabilesc să străinii, așa cum sunt definiți de legislația română în vigoare, au 
nevoie de viză sau de permis de ședere sau viză de lungă ședere în România, dar în acest caz este vorba despre străinii cetățeni 
ai altor state decât cele care au regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. 

Republica Moldova însă, precum se cunoaște, are, din data de 28 aprilie 2014, regim liberalizat de vize cu Uniunea 
Europeană. Abolirea obligației de a deține viză de scurtă durată pentru cetățenii Republicii Moldova, posesori ai pașapoartelor 
biometrice, care călătoresc în spațiul Schengen, a fost posibilă prin modificarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 530 din 
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2001. Ulterior, liberalizarea vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova a fost prevăzută de  Regulamentul UE 2018/1806 din 
14 noiembrie 2018 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe 
și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație. 

Viza de scurtă durată nu este necesară pentru intrarea cetățenilor Republicii Moldova în Uniunea Europeană, implicit în 
România, iar viza de lungă ședere, adică cea care depășește 90 de zile, poate fi solicitată doar în cazuri speciale reglementare 
de lege. Precizăm că Regulamentele nr. 530 și nr. 1806 ale Uniunii Europene se aplică direct și preeminent, deci cu întâietate, 
în raport cu norma internă din România. Nicio Hotărâre a Guvernului României nu poate amenda sau anula prevederile 
Regulamentelor Uniunii Europene cu incidență în planul liberalizării regimului de vize cu state terțe. Trebuie să amintim că 
în Mecanismului de Suspendare a Regimului de Vize revizuit şi consolidat de către Comisia Europeană în 2017, un stat 
membru al UE nu poate decide unilateral reintroducerea regimului de vize cu un stat terț.  

Apropo, Republica Moldova împărtășește regimul liberalizat de vize cu Ucraina, stat în care avem cea mai mare 
comunitate istorică de români, dar și cu alte state exsovietice ca Georgia sau Armenia. 

 În toate cazurile recente de refuzare a intrării cetățenilor Republicii Moldova în România avem de a face cu interpretări 
greșite și abuzive ale reprezentanților Poliției de Frontieră, structură în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne. Aceste 
abuzuri trebuie să înceteze. Ele generează confuzie, revoltă legitimă și, uneori, din păcate, stări de spirit antiromânești.  

În calitatea mea de deputat ales în circumscripția nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara 
granițelor țării cer implicarea directă și constructivă a primului ministru al României și a ministrului Afacerilor Interne pentru 
rezolvarea situației. 

Îi asigur pe toți deținătorii de cetățenie a Republicii Moldova, posesori ai pașapoartelor biometrice și doritori de a 
călători în România pentru mai puțin de 90 de zile, că voi întreprinde toate demersurile necesare în vederea încetării abuzurilor 
la care s-au dedat în ultimele două săptămâni polițiștii de frontieră, refuzând intrarea în România, respectiv în Uniunea 
Europeană. Prutul trebuie să ne unească, nu să ne separe! Vă mulțumesc! 

Deputat 
Boris Volosatîi 

*** 
 

Familia creștină 
 

După învăţătura Sfintei noastre Biserici, familia este un aşezământ dumnezeiesc şi temelia vieţii de obşte. Ea se 
întemeiază prin căsătorie, adică prin legătura dintre bărbat şi femeie, binecuvântată de Dumnezeu în faţa sfântului altar. 
Această legătură răsare din imboldul firesc sădit de Dumnezeu înom. „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se 
va alipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup" (Efes. 5, 31). 

Însuşirile familiei creştine se desprind din învăţătura sfintei Biserici despre căsătorie şi sunt: 
1)   Unitatea şi egalitatea. Familia trebuiesă fie  în temeiată prin legătura dintre un singur bărbat şi o singurăfemeie. 

„Fiecare (bărbat) să-şi aibă femeia sa şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul său" (I Cor. 7, 2). 
Sfânta noastră Biserică nu îngăduie legătura dintre bărbat şi mai multe femei, căci aceasta înjoseşte femeia. În familia 

creştină femeia este soţie, adică tovarăşa de viaţă şi împreună - lucrătoare cu bărbatul, întoate. Creştinismul a ridicat femeia din 
starea de injosire faţă de bărbat, în care se găsea mai înainte, şi a aşezat-o în toată vrednicia ei de fiinţă creată „după chipul lui 
Dumnezeu", precum spune Sfântul Apostol Pavel: „Nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una 
sunteţi în Hristos Iisus" (Gal. 3, 28). 

Astfel, creştinismul a arătat pentru prima dată că femeiii se cuvine aceea şi preţuire ca şi bărbatului. Numai mult mai 
târziu, orânduielile omeneştii - au recunoscut şi ele femeii drepturi şi îndreptăţiri alături de bărbat. 

2)  Dragostea şi buna învoire dintre soţi. Când sila, sau alte pricini, ca de exemplu averea, duc la întemeierea unei 
familii, atunci rare ori traiul între soţi este fericit. 

3)  Curăţia. Soţiisă nu fie în apropiata înrudire trupească şi sufletească. Princanoanele sale, sfânta noastră Biserică a 
stabilitgradele de rudenie, care fac cu neputinţăîncheiereacăsătoriei. 

4)   Sfinţenia. Familia trebuie să fie binecuvântată prin Taina Sfintei Cununii. Sfântul Apostol Pavel numeşte căsătoria, 
prin care se înfiinţează familia, Taina mare, dar nu altfel, ci numai dacă ea este întemeiată, în Hristos şi în Biserică (Efes. 5, 
32). Pentruînsemnătatea pe care familia o are înviaţa de obşte, binecuvântarea dumnezeiască este de neapărată trebuinţă. 

5) Trăinicia. Căsătoriasă fie pentru toatăviaţa, căci: „Ce a împreunatDumnezeu, omul să nu despartă" (Matei 19, 6). Iar 
Sfântul Apostol Pavel spune: „Celor ce sunt căsătoriţi le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeiasă nu se despartă de bărbat. Iar 
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dacă s-a despărţit, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul său; tot aşa, bărbatul să nu-şi lase femeia" (I Cor. 7,10-
11). În afară de moartea trupească, sfânta Biserică îngăduie desfacerea legăturii dintre soţi (divorţul) numai din pricini morale 
asemănătoare morţii trupeşti, cum sunt: necredincioşia (adulterul), sau alte legături trupeşti neîngăduite (Matei 19, 9). 

După învăţătura sfintei noastre Biserici, scopul familiei este: 
1) Naşterea de copii, spre înmultirea neamului omenesc şi a credincioşilor sfintei Biserici; 
2)  Ajutorarea soţilor întreolaltă, pentru uşurarea vieţii; 
3)  Ocrotireamoralităţiisoţilor. 
S-a maispuscă omul estecreatpentruviaţaînsocietate ,adicăpentru a trăiîmpreună cu semeniisăi: „Şi a 

zisDomnulDumnezeu: nu este bine să fie omul singur; să-ifacemajutorpotrivitpentru el" (Fac. 2,18). Ceadintâiformă a vieţii de 
obşteestetocmaifamilia. Pe familie se întemeiazăapoitoatecelelalteforme de viaţăobştească. 

Dar familia nu este numai sâmburele din care crește obştea (societatea) omenească, ci ea este şi cel dintâi aşezământ de 
creștere morală a omului, neapărat necesar pentru bunăstarea societăţii. Familia esterasadniţa de virtuţişiizvor de 
întăriremorală. În sânul ei îşi primeşte copilul primele în drumări de viaţă, care îi rămân întipărite în suflet pentru totdeauna. 
Căci, dacă temelia bunei creşteri a copilului este dragostea şi întelegerea firii sale, lucrul acesta se face mai întâişicelmai bine 
înfamilie. Numai părinţii au dragoste faţă de copiii lor înmăsuraceamai mare şinumaiei au prilej potrivit şi îndelungat să 
înţeleagă deplin firea fiecărui copil al lor. 

Pentru a-şi putea îndeplini cum se cuvine lucrarea ei, de a creşte oameni cinstiţi în orice privinţă, familia creştină trebuie 
să se călăuzeascădupăîndrumările morale sănătoase care se găsesc în învăţătura sfintei noastre Biserici Ortodoxe, păstrătoarea 
adevărurilor veşnice. 

Familia este alcătuită din părinţi şi copii. Părinţii au datorii faţă de copii, iar copiii faţă de părinţi. 
 Pe  lângă părinţi şi copii, familia mai cuprinde şi pe celelalte rude, oricât de depărtate. De aceea, toate rudele trebuie să 

se iubească, să se respecte şi să se ajute, iar felul acesta de viaţa să pătrundă în toată societatea omenească, adică în marea 
familie a neamuluiomenesc. înaceastă mare familiea omenirii, care, după învăţătura creştină, are ca Tată pe Dumnezeu, 
toţioamenii sunt fraţi între ei, prinHristos. 

Aşadar, familia creştină trebuiesă fie vatră în care focul dragosteisă nu se stingă nicio datăşi de la care să se încălzească 
omul şi obştea omenească. 

Deputat 
Dănuț Aelenei 

*** 
Fenomenul abandonării deșeurilor trebuie stopat! 

Stimate domnulepreşedinte,  
Stimaţi colegi,  
La nivel mondial, produsele alimentare și nealimentare au început să fie ambalate sub diverse forme, mărimi și culori, 

ușurând viața consumatorilor. Omul, din comoditate, preferă utilizarea ambalajelor mici pentru consum imediat, ca, mai apoi, 
neutilizarea și abandonarea lor să producă pagube la nivel mondial. 

În ultimii ani, aceste deșeuri au devenit din ce în ce mai numeroase și mai răspândite în toate colțurile planetei, dar și în 
toate mările și oceanele. Trebuie să fim conștienți că aceste deșeuri, sub diverse forme și materiale, sunt greu de descompus și 
că, în urma descompunerii, au un impact negativ asupra planetei. 

De menționat este faptul că, în aceeași măsură, întâlnim și problematica deșeurilor din alte industrii, precum deșeuri din 
construcții, deșeuri radioactive, care au nevoie de un regim special de colectare, depozitare și tratare. 

În România, datorită legislației ambigue și controalelor neefectuate, întâlnim o agravare a problematicii deșeurilor, în 
sensul în care, în loc să fie colectate selectiv, reciclate, depozitate și valorificate corespunzător, acestea ajung pe marginea 
drumurilor, în zonele limitrofe marilor aglomerări urbane, în râuri sau pe marginea barajelor. 

Astfel, România are numeroase proceduri de infringement declanșate în domeniul deșeurilor, iar Comisia Europeană ne 
sancționează pentru modul în care abordăm această situație. 

Prin urmare, am inițiat, pentru început, o propunere legislativă care vizează majorarea amenzilor cu până la 8.000 de lei 
pentru persoane fizice și 60.000 lei pentru persoane juridice și înăsprirea pedepselor pentru cei care abandonează deșeurile. 

Propunerea legislativă vine în completarea și modificarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, iar, 
suplimentar, am introdus, la capitolul infracțiuni, deversarea poluanților în ape și poluarea cu bună știință a apelor de suprafață, 
apelor subterane, aerului, solului și subsolului prin procese de depozitare necorespunzătoare a deșeurilor sau arderi ilegale ale 
acestora. 
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În continuare sunt de acord cu faptul că importul de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi produse folosite 
şi uzate, neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, 
valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase, comercializarea, abandonarea şi/sau neasigurarea încărcăturii deşeurilor pe 
durata şi pe parcursul tranzitării teritoriului României, introducerea în ţară a deşeurilor în scopul eliminării şi/sau neutilizarea 
acestora în scopul pentru care au fost introduse și tentativa abandonării deșeurilor trebuie drastic pedepsite cu amendă sau 
închisoare până la 7 ani. 

Vreau pe această cale să le mulțumesc tuturor colegilor, atât din partidul AUR, cât și celorlalți parlamentari care s-au 
alăturat inițiativei mele.  

Fenomenul abandonării deșeurilor trebuie stopat! 
Vă mulțumesc!         Deputat 

Gianina Șerban 
*** 

 

Declarație politică 
 

De 31 de ani Moldova a fostlăsată de izbeliște de guvernanții de la București, fiindtratatăcă o “rudăsăracă”. La nivel 
regional și local s-au discutat diverse proiecte care  vizau dezvoltarea regiunii de NE sau dezvoltarea Moldovei în general, dar 
acestea păcătuiau prin aceea că nu își coordonau obiectivele, astfel că cel mai adesea ajungeau, cu largul concurs al Centrului, 
să se încurceunul pe celălalt. Capitala a încurajatrivalitățile locale, județene, pentru carezultatulsă fie cel previzibil și ușor 
constatabil astăzi: Moldova nu are autostrăzi și nici alte realizări importante în domeniul infrastructurii. 

Ca deputat de Iași, voi susține permanent că Autostrada Moldovei, A8, este vitală pentru Iași, ca și șoseaua de centură, 
acestea fiind obiective de infrastructură fără de care orașul se va sufoca d.p.d.v. economic. Legea pentru construirea autostrăzii 
A8 există, darguvernanții nu se grăbesc să pună proiectul în lucru. De 31 de ani, guvernanții ignoră județul Iași, al doilea din 
țară ca număr de locuitori, orașul Iași având cea mai mare creștere a zonei metropolitane, în România, după București. 

Ieșenii și cele trei asociații civice care și-au propus de câțiva ani să militeze pentru dezvoltarea Moldovei și pentru 
realizarea A8 au început să spere odată cu șansa pe care România a primit-o, de a accesa fonduri prin PNNR. Părea șansa 
ideală pentru a scoate Moldova din subdezvoltare și pentru a asigura orașului Iași măcar o legătură rutieră decentă cu 
restulțării. 

Însă, din ceeace s-a aflatînspațiul public înlegătură cu ceeace PNNR (PlanulNațional de RedresareșiReziliența) 
prevedepentrujudețulIași, se pare căînceeacepriveșteautostrăzile, se vorconstruidoar 3 tronsoane, dintre care, două, 
abiadacăatingmarginilejudețuluiIași, întimpcedespre o porțiunedoar din centurăocolitoare a Iașilor se vorbeștecădespre o 
nesigurăposibilitate. Principaleletreiproiecte care urmeazăsă fie incluseîn PNNR vizeazăconstrucțiatronsoanelor de autostrada 
Focșani – BacăușiBacău – Pașcani, care fac parte din A7 și a uneirute de 30-50 km întreLeghin/Pipirig (NȚ) șilocalitateaMoțca 
(jud. Iași), porțiunecereprezintăunuldintre “capetele” sectoruluimontan al A8. Însădacăpentrutronsoanele din A7 
arurmalansarealicitațiilor de execuțiepână la sfârșitulanuluiîn curs, pentrusectorul din A8 încă nu a fostlansată o datăcertă. 

De asemenea, PNNR ar trebui să includă construirea unui drum alternativ de intrareîn municipiul Iași, pe relațiaLețcani 
– Uricani, însă studiul de fezabilitate este în lucru doar pe porțiunea Uricani – Dacia, iar CJ Iași și Direcția Regională de 
DrumurișiPoduri se acuzăreciproc de nerealizareaîntocmiriidocumentațieitehnice. 

Deci, în lipsa implicării adecvate a autorităților centrale, șansele de a se realiza A8 sunt extrem de reduse. Asta, deși 
România ar trebui să vadă această autostrada că pe un obiectiv strategic, de interesnațional, pentrucă A8 – autostrada Târgu 
Mureș – Iași, ar trebui prelungită, cât de curând, până la Chișinău, pentru a deveni cu adevărat Autostrada (re)Unirii Basarabiei 
cu patria mamă, România. 

Desigur, acesta este doar un prim pas, care ar trebuisă fie urmat de realizarea altor proiecte majore de infrastructură, 
cum ar fi spre exemplu, proiectul Prutului navigabil, care prin investirea a doar 2 miliarde de euro (nu sunt bani mulți, dacă 
avem în vedere că domnul Emil Boc cere un milliard de euro pentru a construe metrou în Cluj) ar adduce beneficii 
incalculabile cooperării economice transfrontaliere între România și R. Moldova și, pe cale de consecință, marelui proiect al 
Unirii. 

Punerea de comun acord a politicienilor de toate culorile din cele 8 județe ale Moldovei reprezintă un deziderat de 
maximă importanță pentru realizarea proiectelor economiceși de infrastructură ale acestei regiuni istorice. Nu trebuie ca 
județele Moldovei să se bată în proiecte, contrapunându-le unulceluilalt. Trebuie să ieșim din logica lui“sau/sau” și să intrăm 
în logica lui “și/și”: și A8 și A7 și A13 și Autostrada Nordului și centură Iașilor șicea a Bacăului și Prutul navigabil. 
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Mulțumesc!         Deputat 
Albișteanu Mihail 

*** 
Declarație politică 

 

România nu aapelat de la începutulpandemieiși nu apeleazăniciacum la cel mai la îndemana și cel mai sigur tratament 
anti covid, tratamentul ambulator, oral, pe direcțiile antivirale, anti-infamatoare si anticoagulante (bazate pe fiziopatologia 
infecției virale Covid).  

Coaliția de guvernare nu doar că nu a folosit tratamentul, dar a șiblocat toate informațiile referitoare la el, precum și a 
discreditat toate încercările de constituire a unui protocol pentrutratamentul ambulator.  

Încă de acum un an cercetătoriiamericanișiitalieni au stabilit un protocol și au exemplificat o serie de 4-6 
medicamentecevizeazătratamentul ambulator pe direcțiilemai sus menționate. Bineînțeles, noinici nu am dezbătut public pe 
aceastatemă. 

Narativul OMS și Big Pharma a fostcăsinguramodalitate de combatere a pandemiei sunt vaccinurile.  
Ministerul Sanatatii, Guvernul României și Comitetulpentrusituații de urgență au adoptat această directivă și au 

împiedicat elaborarea unui protocol de tratament ambulator pentrupacienții Covid, excluzând antiviralele orale, Ivermectina, 
Hidroxiclorohina, Favipiravir, Coercitina, etc 

Rezultatul acestei strategii a guvernului a fostcă o partedintrepacienții care au fosttratați ambulator, prinizolare și 
supraveghere, fără protocol medical, au revenitîn stare gravăîn spital. Tratamentul ambulator ar fi redusperioada de contagiune 
de la 14 zile la 4 zile, ceea ce ar fi combătut transmitereacomunitară. 

Tăcerea guvernului nu este singulară. S-a ajuns nu doar la tăcere, dar si la cenzurarea opiniilor diferite. 
Știm că la nivel mondial s-a reconstituit in data de 10 dec 2020 The Trusted News Initiative , un cartel media 

cuprinzând toată mass media occidental si toate rețelele sociale. Aceeași coaliție care acționat  intimpul verii contra campaniei 
lui Trump pentru alegerile prezidențiale din noiembrie.  

Acum acest trust media si-a propus blocarea tuturor informațiilor referitoare la reacțiile adverse ale vaccinurilor, 
morbiditatea simortalitatea ca rezultat al vaccinării. 

Este evident că, coaliția de guvernare si CSU achiesează la aceasta strategie de cenzura. 
In aceste conditii, lansez urmatoarele intrebari oamenilor de buna credinta, intrebari care pentru govern ar ramane 

probabil retorice dacă nu le-aș trimite si in mod oficial. 
1) de ce guvernul șicomitetul pentru situații de urgență au ales să ignore protocoalele de tratament ambulator publicate 

in reviste de prestigiu americane, si au lasat fară protocol de  tartament ambulator pacienții covid? 
2) a doua întrebare se referă la faptul că guvernul si comitetul continuă narativul mass mediei occidentale de a bloca 

informațiile referitoare la reacțiile adverse ale vaccinurilor, morbiditatea si mortalitatea ca rezultat al vaccinării, favorizând 
vaccinarea in bazaunui consimțământ incomplete informat si total influențat de propagandă – întrebarea mea este, dacă 
guvernul consider că aceasta politică sanitară servește interesului poporului român.  

3) pe ce studii științifice  se bazeaza guvernul în încercarea de a exitinde vaccinarea la adolescenți cu vârsta cuprinsă 
între 12 si 16 ani, cunoscut fiind că în congresul American există o acțiune bazată științific pentru împiedicarea vaccinării 
acestei categorii de varstă.  

Asigur în încheiere atât pe cetațenii de bună credință, cât si coaliția de guvernare,  că apară reabunului simț, a 
Constituției cu drepturile si libertățile sale, precum si a jurământuluilui Hippocrate, vor fi principalul meu obiectivî n acest 
mandat de parlamentar și în acest mandat de OM pe pamânt.  

Deputat 
Sorin-Titus Muncaciu 

*** 
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 Întrebări 

 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Despre creșterea atacurilor comise asupra șoferilor români de tir pe teritoriul Franței 
 

Stimate domnule ministru, 
Mihai Spătaru, un şofer român de camion, a fost înjunghiat mortal duminică, 16 mai 2021, de un atacator necunoscut, 

într-o parcare de pe o autostradă din Franţa. Acțiunea s-a petrecut chiar sub ochii soției sale. 
Este o tragedie cumplită care nu poate lăsa fără reacție autoritățile române, cu atât mai mult cu cât Franța a devenit una 

dintre cele mai periculoase zone de transit pentru șoferii români. Aceștia riscă să fie victime ale tâlharilor, hoților de motorină, 
dar și ale imigranților din zona Calais, care încearcăsă se urce în camioane pentru a ajunge în Marea Britanie. 

De altfel, zilele trecute, un șofer român de camion a filmat cum peste o sută de migranți au blocat traficul pe șoseaua de 
centură care duce cătreportul Calais, luând cu asalt TIR-urile ceaveaudreptdestinațieMarea Britanie. Înarmați cu pietre, 
refugiații au amenințat șoferiiși au încercatsă se urceînremorci.  

Discutăm despre un fenomen extrem de îngrijorător. În aceste condiții, în care viețile tot mai multor cetățeni români 
sunt puse în pericol, Domnule ministru, vă adresez următoarele întrebări: 

1. Câte cazuri de atacuri comise asupra șoferilor români de camion au fost înregistrate pe teritoriul Franței, înultimiitrei 
ani?  

2. Care au fost cele mai importante problem semnalate ambasadei României în Franța, de către comunitatea șoferilor 
români de camion? 

3. A existat o preocuparemajoră a MinisteruluiAfacerilorExterneînlegătură cu acestsubiect? Dacă da, cedemersuri 
concrete ațifăcut pe liniediplomatică? 

4.Care este stadiul anchetei deschise de Procuratura din Amiens, privind uciderea cetățeanului român Mihai Spătaru? 
5. Ce demersuri punctuale ați făcut pentru sprijinirea familiei și cu cealte instituții ale statului roman ați mai colaborat în 

acest sens? 
Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu stimă,     George Nicolae Simion 

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

Existența unor programe de start-up pentru revenirea românilor în Țară 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere dispozițiile Art. 7 și Art. 69 din Constituția României, potrivit cărora România sprijină întărirea 

legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, 
culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt, iar în exercitarea mandatului, 
deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului,  ținând seama de situația deplânsă de mai mulți români din diaspora, 
în cadrul audiențelor parlamentare acordate, privind necesitatea unor măsuri bugetare care să stimuleze întoarcerea românilor 
înȚară și integrarea lor economico-socială,  

Prin prezenta, vă solicităm să ne comunicați dacă la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene există 
programe de start-up sau alte tipuri de finanțări care să încurajeze revenirea românilor în Țară. 

Solicităm răspuns scris și oral. 
Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 
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Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Demersurile efectuate în vederea dublei cetățenii: română și spaniolă 
Stimate domnule ministru, 
Având învedere dispozițiile Art. 7 și Art. 69 din Constituția României, potrivit cărora România sprijină întărirea 

legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea  identităţii lor etnice, 
culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt, iar în exercitarea mandatului, 
deputaţiişi senatorii sunt în serviciul poporului, ținând seama de situația deplânsă de mai mulți români din Spania, în cadrul 
audiențelor parlamentare acordate, privind necesitatea dublei cetățenii, anume că sunt obligați de Spania să renunțe la cetățenia 
română în cazul dobândirii celei spaniole, 

Prin prezenta vă solicităm să ne comunicați dacă MAE a discutat, în mod oficial, cu Regatul Spaniei problema dublei 
cetățenii, care este poziția actuală a Regatului Spaniei în această privință și dacă până în prezent a fost deschis dialogul în 
vederea încheierii unui tratat bilateral de acceptare a dublei cetățenii, pe modelul altor state. 

Solicităm răspuns scris și oral. 
Deputat 

RingoDămureanu 
*** 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Întrunirea Congresului Românilor de Pretutindeni 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere dispozițiile Art. 7 din Constituție, potrivit cărora România sprijină întărirea legăturilor cu românii din 

afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi 
religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt, precum și prevederile Art. 8 și 9 din Legea nr. 299/2007, 
rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, referitoare la organizarea anuală, sub egidaParlamentului, a 
Congresului Românilor de Pretutindeni, ca for de dezbatereşi de consultare a reprezentanţilor românilor de pretutindeni, 
persoane şi/sau organizaţii, în scopul întăririi legăturilor cu românii de pretutindeni, Departamentului Românilor de 
Pretutindeni revenindu-i rolul de a asigura secretariatul tehnic al ConsiliuluiRomânilor de Pretutindeni şi finanţarea activităţii 
acestuia, 

Prin prezenta vă solicităm să ne comunicați când a avut loc ultima organizare anuală a Congresului Românilor de 
Pretutindeni și când va avea loc următoarea. 

Solicităm răspuns scris și oral.      Deputat 
Ringo Dămureanu 

*** 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Posibilitatea deschiderii unui consulat în Insulele Canare, Spania 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere dispozițiile Art. 7 și Art. 69 din Constituția României, potrivit cărora România sprijină întărirea 

legăturilor cu românii din afara frontierelor ţăriişiacţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, 
culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt, iar în exercitarea mandatului, 
deputaţiişi senatorii sunt în serviciul poporului, ținândseama de situația deplânsă de mai mulți români din Spania, în cadrul 
audiențelor parlamentare acordate, privind necesitatea deschiderii unui consulat românesc în Insulele Canare, Spania, motivat 
de numărul mare de români și distanțele mari pe care aceștia le parcurgpână la Ambasada din Madrid saupână la 
celemaiapropiate consulate, 

Prin prezenta vă solicităm să ne comunicați dacă la nivelul MAE a fost analizată posibilitatea deschiderii unui consulat 
în Insulele Canare, Regatul Spaniei, și care este rezultatul acestei analize, respectiv, posibilitatea deschiderii acestui consulat. 

Solicităm răspuns scris și oral. 
Deputat 

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

 
Memorandumul privind participarea domnului Barabási Antal Szabolcs  

la o întâlnire de lucru din Ungaria la data de 9 martie 2021 
Stimate domnule ministru, 
Imediat după ce l-ați numit pe domnul Barabási Antal Szabolcs (membru UDMR) în funcția de secretar de stat la 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ministrul ungar al agriculturii, domnul Nagy István, a trimis o invitație în limba 
maghiară unui secretar de stat vorbitor de limbă maghiară, nu omologului său român, adică Dvs.! Conform traducerii 
autorizate a invitației din partea maghiară, deplasarea se efectua pentru “evaluarea experiențelor rețelei de fermieri din Ținutul 
Secuiesc, evaluarea agricultorilor din județul Mureș, descrierea programelor RMGE ale Uniunii Agricultorilor Maghiari din 
România, prezentarea mărcii Produs în Mureș și dezbaterea posibilităților de colaborare pe viitor”. 

Conform Memorandumului oficial pentru aprobarea deplasării domnului  Barabási Antal Szabolcsîn Ungaria motivația 
a fost modificată în “evoluțiile în domeniul agriculturii din România și Ungaria în anul 2020, inclusiv acțiunile implementate 
de autoritățile române și ungare în acest sector în contextul pandemiei de COVID-19, pentru simplificarea modalităților de 
accesare a fondurilor europene de fermieri, precum și măsurile de sprijin acordate guvernului român și de guvernul Ungariei 
producătorilor grav afectați de efectele pandemiei”.  

Memorandumul și Ordinul referitor la vizita oficială în Ungaria a demnitarului român a fost redactat și semnat în cadrul 
ministerului pe care îl conduceți, chiar dacă Ministerul Afacerilor Externe v-a transmis observațiile referitoare la „natura 
invitației, semnalând inclusiv că agenda discuțiilor programate este limitativă, vizând activitatea agricolă doar dintr-o zonă a 
României” (respectiv așa zisul „Ținut Secuiesc”). 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe face referire la faptul că, în corespondența oficială, “Guvernul Ungariei 
folosește în mod inadecvat referirea la o unitate teritorială inexistentă în România”(respectiv așa zisul „Ținut Secuiesc”).  

Ca demnitar al statului român, ca ardelean, nu v-ați pus întrebări referitoare la oportunitatea acestei deplasări în Ungaria 
imediat după ce l-ați numit în funcție pe demnitarul reprezentant al UDMR? 

Constat că nu se mai pune problema faptului că ați delegat atribuțiunile dvs., așa cum este la modă, dar nici că nu ați 
fost în cunoștință de cauză întrucât aveați același răspuns din partea Ministerului Afacerilor Externe la Memorandumului 
oficial pentru aprobarea deplasării domnului  Barabási Antal Szabolcs în Ungaria, același pe care l-am primit și eu, în calitate 
de deputat. Cu toate acestea, ați aprobat această deplasare! 

Chiar dacă întâlnirea de lucru din Ungaria nu a mai avut loc din cauza situației pandemice din Ungaria (situație 
pandemică care nu avea cum să se modifice în decursul celor 3 săptămâni de la numirea în funcție), cu toate acestea ați semnat 
fără nici o remușcare patriotică continuarea discuțiilor pe tema “produs în Mureș”, sub tutelă ungară, pentru a raporta în 
Ungaria care sunt problemele fermierilor de origine maghiară, cum pot fi aceștia ajutați de Guvernul maghiar, în loc să 
reprezentați cu onoare  România, să faceți politici publice de stat referitoare la certificarea produselor autohtone la Bruxelles. 

Vă rugăm să explicați, ca român, ca ardelean, de ce trebuie să se facă această politică la Budapesta “sub tutelă ungară”, 
și nu la București! 

Opinia publică merită să cunoască cum se face politică la nivel înalt doar în favoarea anumitor categorii de cetățeni!  
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,                 Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Cuantumul taxelor consulare 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere dispozițiile Art. 7 și Art. 69 din Constituția României, potrivit cărora România sprijină întărirea 

legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, 
culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt, iar în exercitarea mandatului, 
deputaţiişi senatorii sunt în serviciul poporului, ținând seama de situația deplânsă de mai mulți români din diaspora, în cadrul 
audiențelor parlamentare acordate, privind nivelul ridicat al taxelor consulare, 
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Prin prezenta vă solicităm să ne comunicați care este cuantumul tuturor taxelor consulare percepute în prezent de MAE 
pentru românii de pretutindeni. 

Solicităm răspuns scris și oral.      Deputat 
Ringo Dămureanu 

*** 
Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 

 
Cuantumul diminuării pensiilor aflate sub valoarea coșului minim garantat în urma aplicării PNRR 

Doamnă ministru, 
Constatăm că dumneavoastră nu ați venit în Parlamentul României cu un proiect de lege privind modificarea legii 

pensiilor și suntem nevoiți să vă abordăm cu această problematică, în urma intențiilor de modificare a legislației pensiilor pe 
care Ministerul Muncii și Protecției Sociale le-a trimis direct la Bruxelles pentru a convinge Comisia Europeană să acorde 
împrumuturi prin PNRR. 

Astfel, am aflat că aveți în intenție să modificați legea 127/2019 votată de Parlamentul României și să modificați 
perioada de contributivitate de la 25 la 35 de ani. De asemenea, vă propuneți să prelungiți viața profesională dincolo de vârsta 
normală de pensionare, să eliminați indicele de corecție, să corelați vîrsta de pensionare cu speranța de viață, să creșteți vârsta 
de pensionare și să înghețați creșterea pensiilor și pentru următorii trei ani așa cum ați făcut pentru anul 2021. 

Precizăm că indicele de corecție se referă la creșterea pensilor cu un procent de 50% din creșterea reală a salariului 
mediu pe economie care însemna ceva în plus la creșterea anuală a pensiilor. Putem spune că, față de legislația pe care ați 
găsit-o la începutul mandatului de ministru, pensiile românilor vor scădea an de an.  

Față de această situație solicităm să ne răspundeți la următoarea întrebare: care este suma pe care o “economisiți” din 
buget în urma aplicării intențiilor dumneavoastră șicare este suma medie pe care cei cu pensii de până la 3000 ron (cosul 
minim de consum prognozat pentru 2021) o pierd până în anul 2024, prin aplicarea intențiilor trimise la Bruxelles raportat la 
legislația existentă la depunerea jurământului Guvernului actual? 

Solicit răspunsînscrisși oral. 
Cu consideratie,        Deputat 

Dorel Gheorghe Acatrinei 
*** 

 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministrul României 
 

Crearea a 8 Puncte Comune de Control pe Prut în locul celor 16 Puncte corespondente actuale 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
Stimați domnilor miniștri, 
România și Republica Moldova sunt state înrudite unite prin frontiera comună pe râul Prut, afluent al fluviului Dunărea. 

Cele două state ale națiunii române pot interacționa terestru doar prin 8 puncte, unde există poduri peste râul Prut. Spre 
deosebire de perioada interbelică când Prutul nu era o frontieră, românii de pe cele două maluri puteau traversa râul prin 22 de 
locuri, prin cele 22 de poduri existente până în 1940. 

În niciunul dintre cele 8 locuri de traversare actuală a râiului Prut cele două state ale națiunii române nu au creat Puncte 
Comune de Control la frontieră (8 Puncte comune în locul celor 16 Puncte corespondente actuale).  

În același timp, Republica Moldova are cu Ucraina, pe o distanță comparabilă ca lungime, peste 70 de puncte de trecere 
a frontierei, dintre care mai multe sunt Puncte Comune de Conrol, de regulă organizate cu sprijinul Uniunii Europene și/sau al 
Organizației Internaționale pentru Migrație. 

Discuțiile publice despre necesitatea creării pe râul Prut a unor Puncte Comune de Control durează de mai bine de un 
deceniu, presiunea opniei publice fiind resimțită la nivel politic.  

Acum cinci ani (în primăvara anului 2016) s-a anunțat oficial că în zona Oancea-Cahul va fi creat primul Punct Comun 
de Control.  

Cu toate acestea, Ucraina, și nu România, a fost cea care a creat asemenea Puncte Comune de Control la frontiera cu 
Republica Moldova, îmbunătățind substanțial gestionarea integrată a frontierei care separă cele două state vecine neînrudite. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
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1. O infomație actualizată privind dialogul oficial dintre București și Chișinău privind crearea Punctelor Comune de 
Control la frontiera care unește cele două state înrudite ale noastre. Vă rugăm să specificați dacă responsabilitatea pentru 
necrearea de Puncte Comune de Control pe Prut în ultimii cinci ani revine Bucureștiului sau Chișinăului. 

2. Propunerile, inițiativele concrete, demersurile și acțiunile Bucureștiului privind crearea înlocuirea celor 16 puncte 
corespondente de control cu 8 Puncte Comune de Control pe râul Prut care unește cele două state înrudite ale noastre. 

3. Pentru ce orizont de timp preconizează Bucureștiul crearea primului Punct Comun de Control pe Prut și care este 
proiectul de grafic avut în vedere de București pentru înlocuirea celor 16 Puncte corespondente actuale cu 8 Puncte Comune de 
Control. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsurile dumneavoastră distincte sau răspunsul dumneavoastră coordonat, în scris. 
Cu respectul cuvenit, 

Deputat 
Boris Volosatîi 

*** 
Adresată domnului Barna Tánczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Dezastrul ecologic de la Geamăna, satul din Apuseni ”furat” de sterilul 
de la cariera Roșia Poieni și uzina de prelucrare din Dealul Piciorului 

Stimate domnule ministru, 
Munții Apuseni au - pe lângă potenţialul turistic -şi unul economic foarte important. Aici se află unele dintre cele mai 

mari zăcăminte de aur şi cupru din Europa. Cuprul este exploatat la Roşia Poieni, lângă Roşia Montană, de aproape 45 de ani. 
În Dealul Piciorului, s-a construit o uzinăşi s-a săpat un munte de unde se exploatează anual milioane de tone de material. 

Uzina şi cariera de pe muntele de aproape 1000 metri altitudine dintre Roşia MontanăşiLupşa au fost un alt proiect 
megalomanic al economiei planificate din perioada comunistă. Sate întregi au dispărut pentru a face loc acestor investiţiişi, 
mai ales, iazului de decantare a sterilului de la Valea Şesii. Cu toate acestea însă, explotarea minieră de suprafaţă a dat de lucru 
la mii de oameni din zonă. Pe vremea comunistă circa 5.000 de persoane lucrau la Roşia Poieni. În prezent, numărul acestora 
este de 10 ori mai mic.   Explotarea efectivă a carierei a început în anul 1978, iar producţia de cupru a demarat în 1983. Este 
cel mai mare zăcământ diseminat de cupru şi aur din România, rezervele sale reprezentând 65% din totalul cantităţii de cupru 
din ţară. Este estimat la 900.000 de tone, lucru care permite continuarea exploatării pe o perioadă de cel puţin 20 de ani. Mina 
produce minereu din care se pot extrage aproximativ 5.000 de tone de cupru pe an, fiind exploatată de compania de stat Cupru 
Min.  

Cariera are forma unei pâlnii cu o adâncime de 360 de metri, respectiv 24 de trepte a câte 15 metri înălţime fiecare. 
Aceastădistanţă de drum în spirală pe care se ajunge până în fundul gropii cu ”lei mecanici” parcă nu se mai termină. De sus, 
maşinile de zeci de tone par jucării. Abia jos, lângă ele, când ajungi săîţi compari înălţimea cu diametrul roţilormastodonţilor 
de fier, îţi dai seama că tu eşti de fapt furnică. Cantitatea de zăcământ care se exploatează aici a făcut ca la Roşia Poieni să fie 
folosite cele mai mari utilaje de transport, săpat şi încărcat din România. 

Unele dintre acestea pot transporta la o singură cursă peste 100 de tone de minereu. Maşinileuriaşe au computer de bord 
care arată tot timpul ce încărcătură se pune în basculăşi care este consumul de combustibil. Exploatarea produce, pe lângă 
cupru, milioane de tone de rocă seacă neinteresantă economic. Aceasta trebuie degajată din crater şi este vărsată peste 
marginea carierei, în trei halde. Cei trei noi munţi, care modifică geografia locului, deşilipsiţi de condiţiile necesare vieţii, s-au 
îmbogăţit în ultimii trei ani cu o vegetaţie atipică zonei: mesteceni şi ciulini. Suprafaţauriaşă a carierei face ca această să fie 
vizibilă chiar şi din satelit. 

La finalizarea procesului de producţie în uzină rezultă un steril foarte poluant care este transportat câţiva kilometri până 
la iazul de decantare de la Valea Şesii. Pentru amenajarea acestuia a fost strămutat satul Geamăna. În prezent, iazul are o 
imagine apocalipticăşi este menţinut în limite aproximativ normale în privinţaprotecţiei mediului doar prin funcţionarea 
continuă a uzinei din Dealul Piciorului şi prin vărsarea zilnică în apele acide a zeci de tone de var. Cupru Min SA este o 
companie de stat al cărei principal obiect de activitate îl constituie extracţia de minereuri metalifere neferoase. Activitatea 
principală a societăţii este extracţiaşi prepararea minereurilor cuprifere din zăcământul Roşia Poieni, cu valorificarea 
concentratului cupros şi a metalelor preţioase. Uzina are o capacitate de prelucrare de 2 milioane de tone de minereu pe an. 

Dimensiunea dezastrului ecologic 
Exploatările miniere au lăsat urme adânci în România. Cândva, Geamăna era un sat ca oricare altul din Apuseni. S-a 

stins încet sub marea de deşeuri provenite de la cariera de cupru de la Roşia Poieni. Localnicii au fost obligaţi să se mute 
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departe de vatra satului ca să scape de invazia sterilului, care în timp le-a acoperit biserica şi le-a înghiţit cimitirul și casele. 
Anul 1980 a marcat începutul sfârşitului pentru comunitatea din satul Geamăna. La Roşia Poieni începea exploatarea 

celui mai mare zăcământ de cupru din România și al doilea ca mărime din Europa. 
Sterilul, amestecul rezultat în urma exploatării minei de cupru, ar fi trebuit depozitat în locuri special amenajate. Era 

prea scump şi complicat, însă, aşa căautorităţile vremii au preferat să deverseze reziduurile direct în Valea Șesii. Treptat, iazul 
a tot crescut, dar pământul devenea tot mai arid și copacii începeau să se usuce. 

Iniţial, oamenilor li s-a pomis că vor fi mutaţi într-un sat nou, la 7 kilometri de Geamăna. În cele din urmă au primit 
bani puţinişi terenuri la peste 100 de kilometri de casă. Însă tot mai mulți au fost nevoiți să se mute. Otrava acidă înainta 
amenințător. 

În cele din urmă, satul Geamăna a fost şters de pe faţa pământului de sterilul de la Roşia Poieni. Locuințele oamenilor, 
biserica și cimitirul satului Geamăna au dispărut sub ape. Singura dovadă a faptului că în această zonă a existat cândva un sat 
în care au locuit peste 200 de familii este o biserică, mai exact turla bisericii, căci doar atât a mai rămas din ea. Totul s-a 
pierdut sub milioane de metri cubi de deşeuri provenite de la cariera de cupru de la Roşia Poieni. Din satul mândru şi frumos 
cândva a mai rămas doar un peisaj straniu, apocaliptic, în culori ireale.  

În câțiva ani, însă, și turla bisericii va fi înghițită de deseuri toxice, având în vedere că este încă activă cariera de cupru 
de la Roșia Poieni. În anul 2018, o biserică din satul Vința, situat în apropiere, a fost demontată și mutată la Muzeul Astra de la 
Sibiu. Biserica era veche de 250 de ani. 

Iazul de la Valea Şesii, cum îl ştiu localnicii, este amenajat între doi versanţişi are peste 130 de hectare. Lacul creşte cu 
fiecare an ce trece, iar mâlul adus de la exploatarea de cupru din Roșia Poieni se scurge neîntrerupt printr-o ţeavă imensă. 
Deşeurile sunt zăgăzuite de un singur baraj, iar pericolul creşte de fiecare dată când plouă abundent în zonă. 

Satul Geamăna a ajuns, astfel să fie vizitat mai ales de străini, curioși să vadă cum arată o localitate distrusă, un sat 
scufundat sub deșeuri.Majoritatea oamenilor din Geamăna au plecat din sat. Cativa dintre ei au mai ramas, locuiesc pe 
dealurile din apropiere. Ei sunt cei care ii ghideaza pe cei care vin sa vada cum arata satul inghitit de deversarile toxice. 

Având în vedere această situație, Domnule ministru, vă adresez următoarele întrebări: 
(1) Care sunt măsurile concrete care s-au întreprins până în prezent de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în 

vederea protejării, prevenirii și limitării acestui dezastru ecologic? 
(2) Care sunt măsurile de siguranță întreprinse cu privire la evitarea unui dezastru în cazul în care singurul baraj 

construit pentru a susține deșeurile provenite din exploatare va ceda? 
Solicit răspuns în scris și oral. 
Cu deosebită considerație,          Deputat 

Dorel Gheorghe Acatrinei 
       *** 

Adresată domnului Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor 
 

Măsuri fiscale pentru încurajarea revenirii românilor în Țară 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere dispozițiile Art. 7 și Art. 69 din Constituția României, potrivit cărora România sprijină întărirea 

legăturilor cu românii din afara frontierelor ţăriişiacţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, 
culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt, iar în exercitarea mandatului, 
deputaţiişi senatorii sunt în serviciul poporului, ținând seama de situația deplânsă de mai mulți români din diaspora, în cadrul 
audiențelor parlamentare acordate, privind necesitatea unor măsuri fiscal-bugetare care să stimuleze întoarcerea românilor 
înȚară și integrarea lor economico-socială, 

Prin prezenta, vă solicităm să ne comunicați dacă la nivelul Ministerul Finanțelor s-au prevăzut măsuri fiscale prin care 
să încurajeze revenirea românilor în Țară și, în caz afirmativ, vă rugăm să ni le comunicați. 

Solicităm răspuns scris și oral. 
Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 
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Adresată domnului Nicolae Florin Oancea, primarul Municipiului Deva 
   

Termoficarea orașului Deva 
Domnule primar, 
În calitate de deputat și reprezentant al cetățenilor din Deva, având în vedere proiectul nr. 216/2021 privind adoptarea 

unei hotărâri de consiliu local, vă solicit clarificarea unor aspecte de interes general și esențial pentru asigurarea confortului 
termic pentru imobilele din art. I din proiectul de HCL menționat. 

Cum necesitatea asigurării agentului termic este imperios necesară, consider că, înainte de bugetarea realizării unor 
sisteme de încălzire pe gaz la obiectivele menționate în art. I din proiectul de HCL nr. 216/2021, ar fi trebuit bugetate și 
realizate studii de prefezabilitate și fezabilitate comparative între diferite sisteme de încălzire, respectiv sistemele de încălzire 
cu gaz și sistemele de încălzire cu biomasă peletizată . 

Prin urmare, domnule primar,vă rog să-mi specificați dacă s-au bugetat și efectuat studiide prefezabilitate și fezabilitate 
cu privire la încălzirea pe gaz comparativ cu încălzirea pe biomasă peletizată? De asemenea, dacă acestea s-au efectuat, vă rog 
să îmi puneți la dispoziție o copie a acestor studii.  

Vă mai solicit, în continuare, să faceți și dovada că infrastructura care asigură alimentarea cu gaz, inclusiv 
dimensionarea conductelor de gaz a obiectivelor-imobile de la pct. I este definitivată sau în curs de definitivare, astfel încât în 
octombrie 2021 să fie funcțională! 

Vă mai supun atenției, domnule primar, și un alt aspect - pe care doresc să-l aduc în atenția publică –anume, faptul că 
utilizatorii imobilelor de la pct. I din proiectul de HCL 216/2021 își doresc să se bucure de un echipament de încălzire eficient 
și economic. 

Acesta oferă o serie de avantaje față de actualul combustibil folosit în asigurarea termoficării Devei, fiind un 
combustibil economic, ecologic, facil de procurat și suficient, asigurând confortul termic necesar locuitorilor. 

Peleții sunt compuși din rumeguș și alte deșeuri lemnoase, care sunt comprimate în granulele ce urmează a fi introduse 
în sistemul de încălzire, iar nivelul de dioxid de carbon ce rezultă din arderea acestora este deosebit de scăzut. 

Reziduurile generate din arderea peleților nu sunt dăunătoare pentru mediu,iar în urma lor rămâne o cenușă fină, 
utilizabilă ca îngrășământ în culturile agricole.  

În aceste condiții, având în vedere că deja am promovat prin propunerea unei hotărârii de consiliu a colegilor mei, 
consilierii locali AUR Deva, o propunere privind asigurarea încălzirii pe bază de biomasă peletizată, apreciez că era necesar ca 
înainte de bugetarea realizării unor sisteme de încălzire pe gaz, fără ca rețeaua de gaz să fie adaptată la timp, să se procedeze la 
o analiză comparativă a mai multor sisteme de încălzire din punctul de vedere al timpului de instalare, costurilor, gradului de 
poluare, utilității și riscului în funcționare, precum și consecințelor utilizării a mai multor resurse energetice! 

Proiectul HCL nr. 216/2021 nu este însoțit și justificat de niciun studiu de specialitate, iar oportunitatea și utilitatea 
implementării lui, în aceste condiții, nu consider că este nici oportună, nici cea mai bună soluție care poate fi oferită 
cetățenilor! 

Apreciez că este obligația legală a administrației locale să asigure soluții optime, eficiente, atât din punct de vedere al 
costurilor, cât și al funcționării, pentru a asigura confortul termic de care locuitorii Devei nu s-au putut bucura în iarna trecută. 

Mulțumindu-vă anticipat pentru răspunsurile pe care mi le veți oferi, domnule primar, vă rog, în numele locuitorilor 
orașului, să vă asigurați că vom beneficia de  confortul termic prin analiza tuturorvariantelor de sisteme de 
încălzireecologiceexistente pe piață, inclusiv a încălzirii pe bază de biomasăpeletizată. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Anamaria Gavrilă 
*** 
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 Interpelări  
 
Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României 
De către: domnul Acatrinei Dorel Gheorghe, deputat 

     domnul Pușcașu Lucian Florin, deputat 
Obiectul interpelării: Care este data la care vor fi eliminate vizele pentru cetățenii români care călătorescîn SUA? 

Domnule prim-ministru, 
Legislaţia europeană prevede reciprocitate între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii în domeniul liberei 

circulatii a persoanelor, situație în care toți cetățenii Uniunii pot circula fără vize și fără restricții în Statele Unite ale Americii. 
Cetățenii români sunt însă discriminați, la felcum se întâmplă în cazul facilităților Spaţiului Schengen, fiind lipsiți de drepturile 
cetățenilor europeni atît în interiorul Uniunii Europene, cît și în relația cu SUA. 

Astfel, aderarea noastră la spațiul Schengen este un drept ce decurge din calitatea de stat membru al Uniunii Europene și 
a devenit un subiect extrem de sensibil, întrucât este un drept generat de apartenența noastră la Uniunea Europeană care a 
început la  01.01.2007, dar care întârzie nejustificat să se concretizeze și pentru cetățenii români. 

Recent ministrul de Externe a declarat în spațiul public referitor la ridicarea vizelor pentru cetățenii români care 
călătoresc în SUA: 

"Plafonul ratei de refuz prevăzut de legislaţia americană, adică transpus în procent de număr de vize care nu sunt 
acordate atunci când se fac aplicaţii pentru aceastăviză de scurtă şedere în Statele Unite, plafonul acesta este de 3% din 
numărul total de solicitări. În  momentul de faţă, noi nu suntem la acestplafon. (...) În momentul de faţă, suntem în jur de 9 - 
10%" a afirmat Aurescu. 

Domnule prim-ministru, nu cetățenii români sunt de vină pentru acest eșec al politicii externe românești, această situaţie 
fiind imputabilă, în primul rând, autorităților române!  

Față de aceastăsituație, domnule ministru, vă rog să precizați, pentru corecta informare a cetățenilor, un răspuns concret 
la urmatoarea interpelare: 

Care este data la care cetățenii români vor putea circula fără vize în Statele Unite ale Americii? 
Solicit răspuns în scris și oral. 

*** 
 

Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României  
De către:  doamna Raisa Enachi, deputat  
Obiectul interpelării: Semnificația instituției familiei valorificată prin prisma instituțiilor de stat 

 
Domnule rim-ministru,  
A argumenta despre valoarea și semnificația instituției familiei în general și în acest moment este o chestiune complexă 

și controversată. Valoarea familiei pentru fiecare persoană este determinată de viziunea sa asupra lumii, cultural, spiritual, 
nivel educațional, standard de viață și, în primul rând, de propria experiență dobândită în viața de familie. 

Familiile tinere sunt o parte dinamică a societății care răspunde cu ușurință diferitelor schimbări socio-economice, 
acumulând o serie de probleme destul de complexe, care sunt o consecință a schimbărilor cuprinzătoare din ultimele decenii. 

Vă solicit, domnule prim-ministru, pe această cale, o serie de răspunsuri referitoare la familia Furdui – cetățeni ai 
României, rezidenți pe teritoriul Germaniei, familie formată din doi părinți (mamă și tată) și cei șapte minori cu vârste cuprinse 
între 1 – 15 ani. Copiii minori au fost preluați de autorități în urma unei sesizări de violență fizică asupra copilului cel mic, 
plângere făcută de fiul cel mare - eveniment care a avut loc în data de 26 aprilie anul curent. 

Vă rog să-mi comunicați, domnule prim-ministru, care este poziția statului român, precum și măsurile întreprinse, până 
în acest moment, în situația preluării minorilor familiei Furdui de către statul german și plasarea acestora în custodia organelor 
de protecție socială? 

De asemenea, vă rog să-mi comunicați care este gradul de implicare a instituțiilor statului român în acest caz – 
consiliere juridică, suport psihologic etc.? 

Solicit răspuns scris. 
26 mai, 2021 
Cu mulțumiri, 

*** 
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Adresată: domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
De către:  doamna Raisa Enachi, deputat  
Obiectul interpelării: Implicarea MAE în soluționarea cazului Furdui 

 
Domnule ministru,  
Valoarea familiei pentru fiecare persoană este determinată de viziunea sa asupra lumii, de interferențele culturale, 

spirituale, de nivelul educațional, de standardul de viață și, în primul rând, de propria experiență dobândită în viața de familie.  
Vă aduc în atenție cazul familiei Furdui – cetățeni ai României, rezidenți pe teritoriul Germaniei, familie formată din doi 

părinți (mamă și tată) și cei șapte minori cu vârste cuprinse între 1 – 15 ani. Copiii minori au fost preluați de autorități în urma 
unei sesizări de violență fizică asupra copilului cel mic, plângere făcută de fiul cel mare - evenimentul având loc în data de 26 
aprilie anul curent. 

Domnule ministru, vă rog, pe această cale, să-mi precizați care este poziția statului român și care sunt măsurile 
întreprinse până în acest moment în situația preluării minorilor familiei Furdui și plasarea acestora în custodia organelor de 
protecție socială germane? 

De asemenea, vă rog să-mi specificați care este motivul pentru care copiii minori au fost plasați în custodii diferite, fiind 
separați și încălcându-se, astfel, un drept legiferat la nivel european? 

Solicit răspuns scris. 
26 mai, 2021 
Cu mulțumiri, 

*** 
 

Adresată: domnului Stelian-Cristian Ion, Ministrul Justiției 
De către:  doamna Raisa Enachi, deputat  
Obiectul interpelării: Familia – instituție socială 

 
Domnule ministru,  
Criza financiară globală în curs are un efect foarte dureros asupra stării familiei ca instituție socială. Demografii 

înregistrează o scădere catastrofală a natalității, sociologii observă o creștere a numărului de familii asociale și prezic o scădere 
a nivelului de trai, o scădere a fundamentelor morale ale educației familiale. 

Tinerele familii sunt o parte dinamică a societății care răspunde cu ușurință diferitelor schimbări socio-economice. 
Starea acestei categorii a populației reflectă în mare măsură transformările care au loc în societate, care se exprimă prin 
schimbarea caracteristicilor formării unei familii tinere, a structurii, compoziției, tipurilor de structură familială a acesteia. 
Familiile tinere acumulează asupra lor o serie de probleme destul de complexe, care sunt o consecință a schimbărilor 
cuprinzătoare din ultimele decenii. 

Pe această cale, domnule ministru, vă solicit o serie de lămuriri asupra cazului familiei Furdui – cetățeni ai României, 
rezidenți pe teritoriul Germaniei, familie formată din doi părinți (mamă și tată) și cei șapte minori cu vârste cuprinse între 1 – 
15 ani. Copiii minori au fost  preluați de autoritățile germane în urma unei sesizări de violență fizică asupra copilului cel mic, 
plângere făcută de către fiul cel mare – evenimentul având loc în data de 26 aprilie anul curent. 

Domnule ministru, vă rog să-mi specificați care sunt măsurile întreprinse de statul roman, având în vedere că protecția 
cetățenilor săi este un drept constituțional, pentru a susține familia Furdui? De asemenea, vă rog să-mi precizați dacă familia 
Furdui a beneficiat de consiliere juridică din partea statului român. 

Solicit răspuns scris. 
Cu mulțumiri, 

*** 
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Adresată: domnului Stelian-Cristian Ion, Ministrul Justiției 
De către:  doamna Raisa Enachi, deputat 
Obiectul interpelării: Familia – instituție socială 

 
Domnule ministru,  
Criza financiară globală în curs are un efect foarte dureros asupra stării familiei ca instituție socială. Demografii 

înregistrează o scădere catastrofală a natalității, sociologii observă o creștere a numărului de familii asociale și prezic o scădere 
a nivelului de trai, o scădere a fundamentelor morale ale educației familiale. 

Tinerele familii sunt o parte dinamică a societății care răspunde cu ușurință diferitelor schimbări socio-economice. 
Starea acestei categorii a populației reflectă în mare măsură transformările care au loc în societate, care se exprimă prin 
schimbarea caracteristicilor formării unei familii tinere, a structurii, compoziției, tipurilor de structură familială a acesteia. 
Familiile tinere acumulează asupra lor o serie de probleme destul de complexe, care sunt o consecință a schimbărilor 
cuprinzătoare din ultimele decenii. 

Pe această cale, domnule ministru, vă solicit o serie de lămuriri asupra cazului familiei Furdui – cetățeni ai României, 
rezidenți pe teritoriul Germaniei, familie formată din doi părinți (mamă și tată) și cei șapte minori cu vârste cuprinse între 1 – 
15 ani. Copiii minori au fost  preluați de autoritățile germane în urma unei sesizări de violență fizică asupra copilului cel mic, 
plângere făcută de către fiul cel mare – evenimentul având loc în data de 26 aprilie anul curent. 

Domnule ministru, vă rog să-mi specificați care sunt măsurile întreprinse de statul roman, având în vedere că protecția 
cetățenilor săi este un drept constituțional, pentru a susține familia Furdui? De asemenea, vă rog să-mi precizați dacă familia 
Furdui a beneficiat de consiliere juridică din partea statului român. 

Solicit răspuns scris. 
Cu mulțumiri, 

*** 
 
Adresată: domnului Florin Vasile Cîțu, prim-ministru al României 
De către: domnul Dorel-Gheorghe Acatrinei, deputat 
Obiectul interpelării: Violențele migranților din zona Calais-Franța care au dus la uciderea românului Mihai Spătaru, un 
atentat la securitatea cetățenilor UE 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
Asistăm cu neputință la o situație foarte gravă care, de mai bine de zece ani, afectează integritatea fizică și psihică a 

șoferilor de camioane români. Aceștia în exercitarea muncii de șofer profesionist sunt nevoiți să ajungă în Marea Britanie prin 
terminalul din portul Calais. Problemele sunt cauzate de miile de migranți ilegali stabiliți pe malul francez al Canalului 
Mânecii care încearcă, prin orice mijloc, să ajungă în Marea Britanie. În trecut, migranții se apropiau de această zonă la 
adăpostul întunericului, între timp, aceștia se năpustesc, în plină zi, asupra vehiculelor cu marfă care traversează Canalul în 
Marea Britanie, intimidând și amenințând șoferii, totul sub ochii autorităților franceze. Practic, lipsa sancțiunilor și faptul că 
autoritățile sunt depășite, coroborat cu toleranța instituțiilor franceze, pun în pericol fiecare șofer aflat la volanul unui vehicul 
doar pentru că reprezintă o oportunitate de a se deplasa în Marea Britanie. Aceștia se organizează în grupuri, de îndată ce 
traficul de pe autostradă în direcția portului avansează cu viteză mică și aleg camioanele vulnerabile, totul fiind planificat. 
Camioanele și bunurile sunt deteriorate, lanțul de aprovizionare fiind în pericol. Soferii profesioniști încep să evite această rută 
deoarece se tem pentru integritatea lor corporală sau de pedepsele aplicate de autorități în cazul în care găsesc migranți în 
remorca vehiculului, în multe cazuri fără știrea șoferilor. 

România a fost zguduită, în data de 16 mai, de tragedia care s-a produs într-o parcare de pe autostrada A28 din Franța. 
Astfel, în noaptea de 15 spre 16 mai, brăileanul Mihai Spătaru, şofer profesionist de TIR, se afla într-o parcare de pe autostrada 
A28 din Franţa, împreună cu soţia sa, cu care făcea echipaj pe un camion.La un moment dat, Mihai i-a spus soţiei că merge la 
toaletă iar apoi se va duce să verifice dacă încărcătura este în regulă și dacă lacătul remorcii este intact.Imediat după ce a 
coborât şi a ajuns în spatele TIR-ului, românul de doar 39 de ani a fost atacat cu o sabie şi înjunghiat de două ori, în inimăşi 
spate. 

Strigătele disperate ale femeii ar fi fost auzite de ceilalţişoferi de TIR aflaţi în parcare, însă niciunul nu a coborât, pentru 
a sări în ajutorul colegului lor, probabil de frică să nu fie atacați la rândul lor. 

Tragedia s-a produs în contextul în care Franța devine una dintre cele mai periculoase zone de tranzit pentru șoferii 
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români, oameni care devin victime ale hoților de motorină sau migranților din zona Calais. Cum ar putea să se apere acești 
oameni în astfel de cazuri, dacă autoritățile franceze se implică mai mult în protejarea migranților, aplicând amenzi usturătoare 
tocmai șoferilor care, de frică, încearcă să-i îndepărteze utilizând forța? Au existat și situații extreme, în care șoferii au fost 
nevoiți să lovească atacatorii folosindu-se de camion pentru a se apăra, rezultând numeroase victime și din rândurile 
migranților. La sfârșitul săptămânii trecute, peste o sută de migranți au blocat șoseaua de centură care duce spre portul Calais 
și au atacat cu pietre TIR-urile care se îndreptau spre Anglia, încercând astfel să-i oblige pe șoferi să-i urce în remorci. 

Autoritățile franceze afișează un grad ridicat de toleranță față de acești migranți, permițându-le chiar să-și construiască 
case din cartoane la marginea autostrăzii. În situațiile în care sunt găsiți ascunși prin diverse compartimente ale camioanelor, 
sunt eliberați fără alte sancțiuni. Prin aceste acțiuni ale autorităților, fenomenul este încurajat și perpetuat. Aceste situații au un 
impact negativ asupra transportatorilor de marfă, punând astfel presiune pe un segment economic deja afectat de migrația 
forței de muncă, de pachetele de mobilitate adoptate la nivel european și de impozitarea diurnelor care sunt recalificate abuziv 
de ANAF ca venit salarial.  

Prin urmare, stimate Domnule prim-ministru, vă rugăm să ne comunicați dacă vă este cunoscută această problemă, 
precum și ce măsuri ați întreprins, sau aveți în vedere să adoptați, pentru prevenirea și evitarea acestor incidente și dacă veți 
deschide un consulat în zona Calais? 

De asemenea, în mod concret, vă rugăm să ne precizați dacă statul român va susține familia Spătaru în urma acestei 
tragedii? 

Față de toate cele menționate, solicităm deschiderea unor canale de comunicare, la nivel de prim-ministru, între 
Romania si Franța, care sa aiba ca obiectiv măsuri concrete și monitorizarea violențelor produse de migranți, precum și 
aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislație pentru descurajarea violențelor, iar dacă acestea nu vor avea eficiență solicităm să 
ridicați chestiunea la nivelul organismelor Uniunii Europene. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,  

*** 
 
Adresată: domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
De către: domnul Ilie-Alin Coleșa, deputat 
Obiectul interpelării: „Anul european al căilor ferate” în România 

 
Stimate domnule ministru, 
Subsemnatul Coleșa Ilie-Alin, deputat ales în Circumscripția electorală nr. 13 CLUJ, în temeiul Regulamentului 

Camerei Deputaților, Capitolul IV, Art. 194 și Art. 198, în contextual declarării anului 2021 ca  „Anul european al căilor 
ferate”, vă rog       să-mi comunicați informații și explicații cu privire la următoareleprobleme: 

1. Care sunt măsurile prin care țara noastră se aliniază celui de-al patrulea pachet legislative feroviar? 
2. Prin ce acțiuni concrete Ministerul va stimuli în anul european al căilor ferate utilizarea mai frecventă a trenului, ca 

mijloc de transport sigurși ecologic? 
Menționez că în temeiul Regulamentului Camerei Deputaților, Capitolul IV, Art. 195, alin. (3) și Art. 199, alin. (2), 

aveți obligația  de a răspunde la întrebările deputaților în  termen  de  maximum 15 zile calendaristice. 
Însperanțauneibunecolaborăriînfolosulcetățenilor care ne-au ales, așteptămrăspunsulDvs. la solicitărilenoastre, 

atâtînscris, câtși oral, pe adresa de email alin.colesa@cdep.ro. 
Cu mulțumiri, 

*** 
 


