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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 2022).......2 
B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor (14 – 18 februarie 2022)..........................3 
C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor (săptămâna 14 – 18 februarie 2022) ...................................4 
D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare ale Camerei Deputaţilor.................................................................................6 

Anexă.............................................………………………….....…..........................................................................................7 
 

 

  II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN  

      CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

- Grupul parlamentar PSD…………………………………………………………………………………………20 
- Grupul parlamentar PNL……………………………………………………………………………………........56 
- Grupul parlamentar al USR....................................................................................................................................75 
- Grupul parlamentar al AUR……………………………………………………………………………………...81 
 

 
 
 
 

   Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”. 
 
*  Datele prezentate sunt primite de la Grupurile parlamentare 
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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunea februarie – iunie 2022 
 

(Situaţia cuprinde datele la 18.02.2022) 

 

 
Totalul iniţiativelor legislative      1515  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 46 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 58 

      67 

– votate  
 

     65    

             din care: - înaintate la Senat        7 

                            - în procedura de promulgare 29 

                            - promulgate*   3 

                            - respinse definitiv 26 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1447 

a) pe ordinea de zi 411 

b) la comisii  
 

1009 
 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

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

8 

3) Desesizări 2 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 25 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 25 

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

 
 Cele 65 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      27 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
                                     20 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                         2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                         5 proiecte de legi 
                       38 de propuneri legislative 
                             din careern:n carepentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 26 de legi, dintre care 23 din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților  

 
 

Şedinţele din zilele de luni, 14 și marți, 15 februarie 2022 

 
 

      
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 43 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          12               

14 

   - votate 14 
 

                            - la Senat 2 
 

                            - lanpromulgare 11 
 

                            - respinse definitiv 1 
 

 
 
 

Cele 14 iniţiative legislative votate privesc: 
Nnn     10 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                     8 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                      2 proiecte de legi 
Nnnn       4 propuneri legislative   
         

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ives   
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ives r  C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
în săptămâna 14 - 18 februarie 2022 

 
(ședința din 15 februarie 2022, condusă de domnul Vicepreședinte Vasile-Daniel Suciu) 

 
  

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

1.PL-x 353/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2021 pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative  
 

2.PL-x 352/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2021 pentru modificarea 
și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal   
 

3. PL-x 386/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2021 pentru completarea 
anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile 
interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății primei tranșe din cotizația 
României la bugetul instrumentului financiar al UE „Instrumentul European pentru Pace (EPF)”, aferente 
anului 2021  
 

4.PL-x 622/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2020 pentru aprobarea 
Programului de finanțare „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile”  
 

5.PL-x 374/2021 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 
privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă  
 

6. PL-x 358/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2021 privind autorizarea 
Ministerului Tineretului și Sportului de a transfera documentația tehnică achiziționată prin Programul 
operațional Asistență tehnică 2014-2020 către direcțiile județene pentru sport și tineret  
 

7. PL-x 25/2020 - Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri 
aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără 
un acord 
 

8. PL-x 212/2021 - Lege pentru modificarea art.4 alin.(8) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006  
 

9. PL-x 396/2021 - Lege pentru modificarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de 
sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate 
mintală asociate și pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 

10. PL-x 360/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2021 pentru modificarea 
și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva 
incendiilor 

11. PL-x 441/2021 - Lege privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea Penală Internațională 
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II. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care se 

transmit spre dezbatere Senatului: 

 

1. PL-x 1/2022 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2021 pentru 
aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și 
România, semnat la București  la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021   
             

2. PL-x 15/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare (Spitalul Regional de Urgență 
Cluj) dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 11 noiembrie 2021 și la 
Luxemburg la 15 noiembrie 2021 
 

  

 

III. Proiecte de lege pentru care procedura legislativă a încetat ca urmare a respingerii de Camera 

Deputaților în calitate de Cameră decizională: 
 

1. PL-x 727/2018 - Lege pentru modificarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de 
sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate 
mintală asociate  
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
 ( la data de  17 februarie 2022 ) 

 

I.  În perioada  14-17 februarie 2022  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 18 rapoarte, din care 1 raport 

suplimentar și 2 rapoarte comune pentru ședințele comune cu Senatul. 
Comisiile permanente au depus  43  avize. 
Cele 18 rapoarte depuse sunt:  

♦ Rapoarte de adoptare   11 
♦ Rapoarte de respingere  7 

Rapoartele elaborate se referă la: 
♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului      6 
♦ Ordonanță a Guvernului   1 
♦ Proiecte de legi și propuneri legislative 11  

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 1028 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  130 pentru raport 

suplimentar. 
 

II. De la începutul actualei legislature 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  757 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 33 

♦ rapoarte suplimentare 
73 1 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 2 

TOTAL 721 36 

 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                   ANEXĂ 
 

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

în perioada 14-17  februarie  2022 
I. Comisia buget 

 
II. Comisia pentru industrii 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 508/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.9/2021 
privind stabilirea unor măsuri de 
facilitare a utilizării informaţiilor 
financiare şi a analizelor financiare 
în scopul prevenirii, depistării, 
investigării sau urmăririi penale a 
anumitor infracţiuni 
– raport comun cu Comisia 
pentru apărare și Comisia 
juridică 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării 
anumitor categorii de informaţii în scopul prevenirii, 
depistării, investigării sau urmăririi penale a 
infracţiunilor grave, în vederea transpunerii 
Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a 
normelor de facilitare a utilizării informaţiilor 
financiare şi de alt tip în scopul prevenirii, depistării, 
investigării sau urmăririi penale a anumitor 
infracţiuni şi de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a 
Consiliului.  
 

Guvern 

 
 

15.02.22 
 
 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(28//R din 
15.02.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 47/2021 

Proiect de Lege pentru 
completarea art.8 din 
Legea nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de 
COVID-19 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 
art.8 din Legea nr.55/2020, în sensul ca, pe durata stării de 
alertă, măsura de suspendare a consumului produselor 
alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile 
comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, 
moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din 
interior, să nu se aplice în cazul operatorilor economici care 
asigură păstrarea unei distanţe de minimum 2m între mese şi 
participarea a maximum 4 persoane la o masă, precum şi 
departajarea spaţiului comun prin panouri separatoare între 
mese 

11 deputați 
+ senatori 

 
 

14.02.22 
 
 

Raport de 
respingere 
(18/R din 
14.02.22) 

2 PLx 46/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii viei şi vinului în 
sistemul organizării 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea Legii nr.164/2015, în sensul înfiinţării 
Institutului de promovare a vinului românesc, în subordinea 
Oficiului Naţional al Viei si Produselor Vitivinicole. De 

3 deputati, 
din care: 

2-PSD 
1-PMP 

15.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(24/R din 



 

 
III. Comisia pentru agricultură 

       
IV. Comisia pentru administrație 

comune a pieţei 
vitivinicole nr.164/2015  
-raport comun cu 
Comisia pentru 
agricultură 

asemenea, se doreşte instituirea unor măsuri privind 
salarizarea personalului încadrat la Oficiul Naţional al Viei 
şi Produselor Vitivinicole, precum şi pentru funcţionarea 
optimă a Băncii de date analitice a României din domeniul 
vitivinicol 

15.02.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 46/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii viei şi vinului în 
sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole 
nr.164/2015  
-raport comun cu 
Comisia pentru industrii 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea Legii nr.164/2015, în sensul înfiinţării 
Institutului de promovare a vinului românesc, în subordinea 
Oficiului Naţional al Viei si Produselor Vitivinicole. De 
asemenea, se doreşte instituirea unor măsuri privind 
salarizarea personalului încadrat la Oficiul Naţional al Viei 
şi Produselor Vitivinicole, precum şi pentru funcţionarea 
optimă a Băncii de date analitice a României din domeniul 
vitivinicol 

3 deputati, 
din care: 
2-PSD 
1-PMP 

15.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(24/R din 
15.02.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
544/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea art.2 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea 
unor măsuri organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale 
– raport comun cu Comisia mediu 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.17/2005. Prin proiect se doreşte ca 
cele 41 de comisariate judeţene, Comisariatul 
Municipiului Bucureşti, precum şi Comisariatul 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunăriiˮ, aflate în 
subordinea Gărzii Naţionale de Mediu, să fie 
structuri fără personalitate juridică 

1 senator 
UDMR 

 
15.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(20/R din 
15.02.22) 



 

2 Plx 
406/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.63/2021 pentru modificarea art.15 
alin.(4) din Legea nr.136/2020 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii publice în situaţii de risc 
epidemiologic şi biologic, precum şi pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă 
-raport comun cu comisia pentru 
apărare si comisia juridică 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea art.15 alin.(4) din Legea nr.136/2020. 
Intervenţiile legislative au ca scop clarificarea unor 
aspecte referitoare la publicarea hotărârilor 
Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, 
precum şi la reprezentarea acestui organism 
interinstituţional în faţa instanţelor de judecată Guvern  8.02.22 

Raport de 
aprobare 
(26/R din 
15.02.22) 

3 Plx 
562/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.103/2021 privind unele măsuri la 
nivelul administraţiei publice 
 
-raport comun cu comisia pentru 
muncă 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 
publice, urmărindu-se: -a) instituirea unei derogări 
de la dispoziţiile art.27 alin.(3) din Legea 
nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
astfel încât, pentru posturile şi funcţiile vacante şi 
temporar vacante, altele decât cele prevăzute la 
art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, să poată fi organizate şi 
desfăşurate concursuri în condiţiile legii, până la 
data de 31 decembrie 2021, cu încadrarea în 
sumele aprobate în bugetul pentru anul 2021; -b) 
modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor 
măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al 
Guvernului, astfel încât numărul maxim de posturi 
al fiecărei instituţii publice şi structuri din cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului să fie stabilit prin 
hotărâri ale Guvernului; c) abrogarea art.V din 
Ordonanţa Guvernului nr.17/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.134/2019 
privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative, 
precum şi a art.II din Ordonanţa Guvernului 
nr.19/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 

Guvern 10.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(32/R din 
17.02.22) 



 

 
V. Comisia  pentru mediu 

 
 

nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul sănătăţii 

4 Plx 
366/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.208 din 20 iulie 
2015 privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente 
-Raport comun cu comisia juridică 

Propunerea legislativă are ca obiect de 
reglementare completarea art.53 alin.(1) din Legea 
nr.208/2015, în sensul cuprinderii avizului 
psihologic printre documentele pe care trebuie să le 
conţină dosarul de candidatură 

1 deputat 3.02.22 

Raport de 
respingere 
(33/R din 
17.02.22) 

5 Plx 
366/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.78/2020 privind acordarea de către 
Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de 
sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, autorităţilor publice locale a 
necesarului de măşti de protecţie pentru 
familiile şi persoanele defavorizate de pe 
raza unităţilor administrativ teritoriale, 
precum şi pentru suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii, din Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2020 – raport comun cu Comisia 
pentru sănătate 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
punerea la dispoziţia autorităţilor administraţiei 
publice locale a necesarului de măşti de protecţie 
pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe 
raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi 
suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din 
Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2020, cu suma de 230.000 mii lei pentru achiziţia 
de măşti de protecţie 

Guvern  8.02.22 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 
(120/RS din 

15.02.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
544/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea 
art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.17/2005 pentru 
stabilirea unor măsuri organizatorice la 
nivelul administraţiei publice centrale 
 
– raport comun cu Comisia pentru 
administrație 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2005. Prin proiect se doreşte ca cele 
41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului 
Bucureşti, precum şi Comisariatul Rezervaţiei 
Biosferei „Delta Dunăriiˮ, aflate în subordinea Gărzii 
Naţionale de Mediu, să fie structuri fără personalitate 
juridică 

1 senator 
UDMR 

15.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(20/R din 
15.02.22) 



 

VI. Comisia pentru muncă 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 727/2018 

Proiect de Lege pentru 
modificarea Legii 151/2010 
privind serviciile specializate 
integrate de sănătate, educaţie 
şi sociale adresate 
persoanelor cu tulburări din 
spectrul autist şi cu tulburări 
de sănătate mintală asociate – 
raport comun cu Comisia 
pentru sănătate 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.151/2010, 
intervenţiile legislative vizând, potrivit expunerii de 
motive, lărgirea cadrului serviciilor specializate 
integrate de sănătate, educaţie şi sociale 

12 
deputati+ 
senatori 

 
15.02.22 

 

Raport de 
respingere 
 (21/R din 
15.02.22) 

2 PLx 396/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.151/2010 privind 
serviciile specializate 
integrate de sănătate, educaţie 
şi sociale adresate 
persoanelor cu tulburări din 
spectrul autist şi cu tulburări 
de sănătate mintală asociate  
-raport comun cu Comisia 
pentru sănătate 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
completarea art.2 cu un nou alineat, respectiv alin.(2), 
precum şi modificarea art.3 din Legea nr.151/2010. 
Intervenţiile legislative vizează, potrivit expunerii de 
motive, includerea unităţilor de servicii de sănătate 
conexe actului medical pentru persoane cu tulburări de 
spectru autist şi tulburări de sănătate mintală asociate, ca 
furnizoare de servicii conexe actului medical în 
categoria unităţilor în care pot fi prestate serviciile de 
natura celor reglementate de lege. Totodată se propune 
menţionarea expresă în aceeaşi categorie a unităţilor în 
care pot fi prestate servicii şi a structurilor publice sau 
private, furnizoare de servicii sociale, dat fiind că 
acestea se regăsesc exclusiv în normele de aplicare 

3 deputati+ 
senatori 

15.02.22 

Raport de 
respingere 

cu 
amendamente 

(22/R din 
8.02.22) 

3 Plx 
292/2019/2020 

Propunere legislativă privind 
eliminarea pensiilor de 
serviciu pentru deputaţi şi 
senatori, judecători şi 
procurori, personalul auxiliar 
de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor, 
poliţişti, funcţionari publici 
cu statul special, funcţionari 
publici parlamentari, 
membrilor corpului 
diplomatic şi consular al 
României, membrilor Curţii 
Constituţionale şi a 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
abrogarea prevederilor referitoare la pensiile de serviciu 
ale personalului aeronautic civil navigant profesionist 
din aviaţia civilă, ale membrilor corpului diplomatic şi 
consular al României, membrilor Curţii Constituţionale, 
ale judecătorilor şi procurorilor, personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, 
poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special, 
funcţionarilor publici parlamentari, precum şi abrogarea 
dispoziţiilor privind indemnizaţiile pentru limită de 
vârstă ale deputaţilor şi senatorilor 

3 deputati+ 
senatori 

15.02.22 

Raport de 
respingere 
(23/R din 
15.02.22) 



 

personalului aeronautic civil 
navigant profesionist din 
aviaţia civilă din România  
-raport comun cu Comisia 
pentru constituționalitate 

4 Plx 419/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.94/2021 pentru 
modificarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea art.29, 58, 76, 114 şi 118 din 
Legea nr.263/2010. Potrivit expunerii de motive, 
proiectul vizează următoarele aspecte: menţinerea 
avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii 
deosebite, al căror termen de valabilitate este data de 31 
decembrie 2018, până la data de 1 septembrie 2023, dată 
până la care angajatorii au obligaţia de a normaliza 
condiţiile de muncă, precum şi recunoaşterea ca stagiu 
de cotizare în condiţii de muncă deosebite a acestei 
perioade, alinierea legislaţiei actuale la Decizia Curţii 
Constituţionale a României nr.632 din 9 octombrie 
2018, prin care a fost stabilit caracterul neconstituţional 
al sintagmei „preexistent calităţii de asigurat” din 
cuprinsul art.58 din Legea nr.263/2010 

Guvern 16.02.22 

Raport de 
aprobare 
(29/R din 
16.02.22) 

5 Plx 286/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea art.29 alin.(11) şi 
(12) din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de 
pensii publice 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea alin.(11) şi (12) ale art.29 din Legea 
nr.263/2010, în sensul menţinerii avizelor de încadrare a 
locurilor de muncă în condiţii deosebite al căror termen 
de valabilitate este data de 1 septembrie 2021, până la 
data de 1 septembrie 2023, dată până la care angajatorii 
au obligaţia de a normaliza condiţiile de muncă. De 
asemenea, este vizată reglementarea perioadei cuprinse 
între data de 1 septembrie 2021 şi data de 1 septembrie 
2023, ca stagiu de cotizare pentru condiţii deosebite de 
muncă, precum şi stabilirea cotei de contribuţie datorată 
de angajatori 

11 
deputati+ 
senatori 

16.02.22 

Raport de 
respingere 
(30/R din 
16.02.22) 

6 Plx 554/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.114/2021 pentru 
modificarea unor acte 
normative, precum şi 
reglementarea unor măsuri în 
domeniul protecţiei 
drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea 
unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi, stabilirea obligaţiei 
direcţiilor generale şi judeţene de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, respectiv ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, de a elabora planurile de 
restructurare a centrelor rezidenţiale cu capacitate mai 
mare de 50 de locuri, până la data de 31 decembrie 
2021, în vederea obţinerii avizului 

Guvern 16.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(31/R din 
16.02.22) 



 

-raport comun cu comisia 
pentru sănătate 

7 Plx 562/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.103/2021 privind unele 
măsuri la nivelul 
administraţiei publice 
 
-raport comun cu comisia 
pentru administrație 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea 
unor măsuri la nivelul administraţiei publice, urmărindu-
se: -a) instituirea unei derogări de la dispoziţiile art.27 
alin.(3) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, astfel încât, pentru posturile şi funcţiile 
vacante şi temporar vacante, altele decât cele prevăzute 
la art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, să poată fi organizate şi desfăşurate 
concursuri în condiţiile legii, până la data de 31 
decembrie 2021, cu încadrarea în sumele aprobate în 
bugetul pentru anul 2021; -b) modificarea art.3 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2007 privind 
stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de 
lucru al Guvernului, astfel încât numărul maxim de 
posturi al fiecărei instituţii publice şi structuri din cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului să fie stabilit prin 
hotărâri ale Guvernului; c) abrogarea art.V din 
Ordonanţa Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative, precum şi a art.II din Ordonanţa Guvernului 
nr.19/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul sănătăţii 

Guvern 10.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(32/R din 
17.02.22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VII. Comisia sănătate 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
Plx 

554/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2021 pentru modificarea unor 
acte normative, precum şi 
reglementarea unor măsuri în 
domeniul protecţiei drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi 
-raport comun cu comisia pentru 
muncă 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, stabilirea 
obligaţiei direcţiilor generale şi judeţene de 
asistenţă socială şi protecţia copilului, respectiv 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de a 
elabora planurile de restructurare a centrelor 
rezidenţiale cu capacitate mai mare de 50 de 
locuri, până la data de 31 decembrie 2021, în 
vederea obţinerii avizului 

Guvern 16.02.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(31/R din 
16.02.22) 

2 Plx 
438/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006. 
Intervenţiile legislative vizează, potrivit expunerii 
de motive, introducerea furnizorilor de servicii de 
sănătate conexe actului medical pentru persoane 
cu tulburări de spectru autist şi tulburări de 
sănătate mintală asociate în categoria unităţilor de 
specialitate prin intermediul cărora se 
implementează programele naţionale de sănătate 
şi care pot încheia contracte cu casele de asigurări 
de sănătate 

3 
deputati+ 
senatori 

15.02.22 

Raport de 
respingere 
(25/R din 
15.02.22) 

3 
PLx 

396/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.151/2010 
privind serviciile specializate 
integrate de sănătate, educaţie şi 
sociale adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi cu 
tulburări de sănătate mintală asociate  
-raport comun cu Comisia pentru 
muncă 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
completarea art.2 cu un nou alineat, respectiv 
alin.(2), precum şi modificarea art.3 din Legea 
nr.151/2010. Intervenţiile legislative vizează, 
potrivit expunerii de motive, includerea unităţilor 
de servicii de sănătate conexe actului medical 
pentru persoane cu tulburări de spectru autist şi 
tulburări de sănătate mintală asociate, ca 
furnizoare de servicii conexe actului medical în 
categoria unităţilor în care pot fi prestate serviciile 
de natura celor reglementate de lege. Totodată se 
propune menţionarea expresă în aceeaşi categorie 
a unităţilor în care pot fi prestate servicii şi a 
structurilor publice sau private, furnizoare de 
servicii sociale, dat fiind că acestea se regăsesc 
exclusiv în normele de aplicare 

3 
deputati+ 
senatori 

15.02.22 

Raport de 
respingere 

cu amendamente 
(22/R din 8.02.22) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 PLx 
727/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea 
Legii 151/2010 privind serviciile 
specializate integrate de sănătate, 
educaţie şi sociale adresate 
persoanelor cu tulburări din spectrul 
autist şi cu tulburări de sănătate 
mintală asociate – raport comun cu 
Comisia pentru sănătate 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.151/2010, 
intervenţiile legislative vizând, potrivit expunerii 
de motive, lărgirea cadrului serviciilor specializate 
integrate de sănătate, educaţie şi sociale 

12 
deputati+ 
senatori 

 
15.02.22 

 

Raport de 
respingere 
 (21/R din 
15.02.22) 

5 Plx 
366/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.78/2020 privind acordarea de către 
Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de 
sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, autorităţilor 
publice locale a necesarului de măşti 
de protecţie pentru familiile şi 
persoanele defavorizate de pe raza 
unităţilor administrativ teritoriale, 
precum şi pentru suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii, din 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2020 
 – raport comun cu Comisia pentru 
administrație 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
punerea la dispoziţia autorităţilor administraţiei 
publice locale a necesarului de măşti de protecţie 
pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe 
raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi 
suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din 
Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2020, cu suma de 230.000 mii lei pentru achiziţia 
de măşti de protecţie 

Guvern  8.02.22 

Raport 
suplimentar de 

aprobare 
(120/RS din 

15.02.22) 



 

 
 
VIII. Comisia pentru juridică 

          
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

Plx 
406/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.63/2021 pentru 
modificarea art.15 alin.(4) din Legea 
nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 
epidemiologic şi biologic, precum şi pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă 
-raport comun cu comisia pentru apărare si 
comisia pentru administratie 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea art.15 alin.(4) din Legea 
nr.136/2020. Intervenţiile legislative au ca scop 
clarificarea unor aspecte referitoare la publicarea 
hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii 
de Urgenţă, precum şi la reprezentarea acestui 
organism interinstituţional în faţa instanţelor de 
judecată 

Guvern  8.02.22 

Raport de 
aprobare 
(26/R din 
15.02.22) 

2 PLx 
508/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor 
măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor 
financiare şi a analizelor financiare în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi 
penale a anumitor infracţiuni 
– raport comun cu Comisia pentru apărare 
și Comisia pentru buget 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării 
anumitor categorii de informaţii în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi 
penale a infracţiunilor grave, în vederea 
transpunerii Directivei (UE) 2019/1153 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 
iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a 
utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip în 
scopul prevenirii, depistării, investigării sau 
urmăririi penale a anumitor infracţiuni şi de 
abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului.  

Guvern 

 
 

15.02.22 
 

Raport de 
aprobare cu 
amendame

nte 
(28//R din 
15.02.22) 

3 Plx 
366/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente 
-Raport comun cu comisia pentru 
administrație 

Propunerea legislativă are ca obiect de 
reglementare completarea art.53 alin.(1) din 
Legea nr.208/2015, în sensul cuprinderii avizului 
psihologic printre documentele pe care trebuie să 
le conţină dosarul de candidatură 

1 deputat 3.02.22 

Raport de 
respingere 
(33/R din 
17.02.22) 



 

 
 
IX. Comisia pentru apărare 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 
406/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.63/2021 pentru modificarea art.15 alin.(4) 
din Legea nr.136/2020 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în 
situaţii de risc epidemiologic şi biologic, 
precum şi pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă 
-raport comun cu comisia juridică si 
comisia pentru administratie 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea art.15 alin.(4) din Legea 
nr.136/2020. Intervenţiile legislative au ca scop 
clarificarea unor aspecte referitoare la 
publicarea hotărârilor Comitetului Naţional 
pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi la 
reprezentarea acestui organism 
interinstituţional în faţa instanţelor de judecată 

Guvern  8.02.22 

Raport de 
aprobare 
(26/R din 
15.02.22) 

2 PLx 
508/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.9/2021 privind 
stabilirea unor măsuri de facilitare a 
utilizării informaţiilor financiare şi a 
analizelor financiare în scopul prevenirii, 
depistării, investigării sau urmăririi penale a 
anumitor infracţiuni 
– raport comun cu Comisia juridică și 
Comisia pentru buget 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării 
anumitor categorii de informaţii în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi 
penale a infracţiunilor grave, în vederea 
transpunerii Directivei (UE) 2019/1153 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 
iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare 
a utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip 
în scopul prevenirii, depistării, investigării sau 
urmăririi penale a anumitor infracţiuni şi de 
abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a 
Consiliului.  

Guvern 

 
 

15.02.22 
 
 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(28//R din 
15.02.22) 



 

 
 
 
X. Comisia pentru constituționalitate 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 
432/2020/2021 

Proiect de Lege pentru 
completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr.69/2000 
-raport comun cu comisia 
pentru tineret și sport 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare. Se doreşte acordarea unui stimulent, 
sub forma tichetelor de sportiv de performanţă, 
pentru copiii şi juniorii legitimaţi la structurile 
sportive care practică sportul în mod organizat, 
cu scopul de a participa la pregătire, competiţii 
sportive naţionale şi internaţionale oficiale 

5 senatori  14.02.22 Raport de respingere 
(19/R din 14.02.22) 

2 Plx 
292/2019/2020 

Propunere legislativă privind 
eliminarea pensiilor de serviciu 
pentru deputaţi şi senatori, 
judecători şi procurori, 
personalul auxiliar de 
specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor, 
poliţişti, funcţionari publici cu 
statul special, funcţionari publici 
parlamentari, membrilor 
corpului diplomatic şi consular 
al României, membrilor Curţii 
Constituţionale şi a personalului 
aeronautic civil navigant 
profesionist din aviaţia civilă 
din România  
-raport comun cu Comisia 
pentru muncă 

Propunerea legislativă are ca obiect de 
reglementare abrogarea prevederilor referitoare 
la pensiile de serviciu ale personalului aeronautic 
civil navigant profesionist din aviaţia civilă, ale 
membrilor corpului diplomatic şi consular al 
României, membrilor Curţii Constituţionale, ale 
judecătorilor şi procurorilor, personalului 
auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti 
şi al parchetelor, poliţiştilor, funcţionarilor 
publici cu statut special, funcţionarilor publici 
parlamentari, precum şi abrogarea dispoziţiilor 
privind indemnizaţiile pentru limită de vârstă ale 
deputaţilor şi senatorilor 

3 deputati+ 
senatori 

15.02.22 Raport de respingere 
(23/R din 15.02.22) 



 

 
 
X. Comisia pentru tineret și spot 

 
X. Comisia pentru învatamânt 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 432/2020/2021 

Proiect de Lege pentru 
completarea Legii 
educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 
-raport comun cu 
comisia pentru 
constituționalitate 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare. Se doreşte acordarea unui stimulent, sub 
forma tichetelor de sportiv de performanţă, pentru copiii şi juniorii 
legitimaţi la structurile sportive care practică sportul în mod 
organizat, cu scopul de a participa la pregătire, competiţii sportive 
naţionale şi internaţionale oficiale 

5 senatori  14.02.22 

Raport de 
respingere 
(19/R din 
14.02.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
Nr. 4C-11/653/654/ 

1116 

RAPORT COMUN asupra Raportului 
privind starea învățământului 
preuniversitar 2019-2020 (R2/2021), 
Raportului privind starea învățământului 
preuniversitar din România 2019-2020 - 
varianta revizuită (R19/2021) și 
Raportului privind starea învățământului 
superior în România 2019-2020 
(R1/2021) -raport comun cu comisia 
învațământ din SENAT 

Raportul prezintă situația înregistrată în sistemul de 
învățământ preuniversitar și are în vedere 
următoarele dimensiuni: participarea la educație; 
resursele umane; rezultatele elevilor. Setul de 
indicatori a fost calculat atât pe ansamblul 
sistemului, cât și pentru fiecare nivel de educație în 
parte (preșcolar, primar, gimnazial, liceal, 
profesional, postliceal). 

 15.02.22 

Raport de 
adoptare 
(1/RC din 
15.02.22) 

2 Nr. 4C-
11/652/2021 

RAPORT COMUN asupra Raportului 
privind starea învățământului 
preuniversitar din România 2018-2019 
și Raportului privind starea 
învățământului superior din România 
2018-2019 (R1/2020) 

Raportul prezintă situația înregistrată în sistemul de 
învățământ preuniversitar și are în vedere 
următoarele dimensiuni: participarea la educație; 
resursele umane; rezultatele elevilor. Setul de 
indicatori a fost calculat atât pe ansamblul 
sistemului, cât și pentru fiecare nivel de educație în 
parte (preșcolar, primar, gimnazial, liceal, 
profesional, postliceal). Partea a doua prezintă cele 
mai importante acțiuni și rezultatele obținute în 
învățământul preuniversitar în anul școlar 2018 - 
2019. Partea a treia a raportului evidențiază 
principalele direcții de acțiune planificate pentru 
anul școlar 2018 -2019. 

 15.02.22 

Raport de 
adoptare 
(2/RC din 
15.02.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

 
Angajamentul PSD de a implementa programe de sprijin pentru companiile românești  

devine realitate, prin alocarea sumei de 17 miliarde lei 
 

Ministrul Finanțelor a anunțat alocarea a 17 miliarde de lei pentru programe de sprijin a companiilor românești. Astfel, 
angajamentul PSD de a susține economia devine realitate prin implementarea celui mai consistent program de sprijin pentru 
mediul de afaceri în vremuri de criză, prin garanții guvernamentale și scheme de ajutor de stat. 

Proiectul Ordonanței de urgență elaborat de Ministerul Finanțelor prevede aprobarea a patru programe de garantare, în 
domenii prioritare pentru economia românească: PROGRAMUL IMM PROD - pentru industrializarea economiei, 
PROGRAMUL RURAL INVEST - pentru finanțarea afacerilor din mediul rural, PROGRAMUL GARANT CONSTRUCT - 
pentru sectorul construcțiilor și PROGRAMUL INNOVATION - pentru invenții și inovații. 

Programele vor fi implementate sub formă de scheme de ajutor de stat în baza cărora se vor acorda garanții și granturi, 
care vor acoperi o parte din costurile de finanțare a creditelor contractate de beneficiari. Obiectivul lor este deblocarea 
accesului la finanțare pentru firmele care se confruntă cu un deficit de lichidități necesar realizării proiectelor de investiții și 
asigurării continuității activității, în contextul pandemic actual. Ajutorul de stat acoperă maximum 90% din creditele bancare 
acordate pentru investiții și/sau pentru susținerea activității curente, precum și un grant compus din o componentă 
nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, comisioane de administrare și de risc și parțial costul 
aferent dobânzilor. 

Astfel, mii de companii, de la start-up-uri și până la agricultură și inovare, vor beneficia de acești stimuli economici 
puternici pe care PSD i-a anunțat în programul său de guvernare și care devin acum măsuri concrete, cu aplicabilitate imediată, 
încă din primul trimestru al anului. 

Se confirmă încă o dată faptul că prin intrarea la guvernare Partidul Social Democrat a ales să pună interesele generale 
ale țării mai presus decât riscurile electorale. PSD a propus, a discutat și a aplicat soluții care să combată cât mai bine crizele 
majore pe care le traversează societatea românească. 

PSD-ul a determinat adoptarea pachetului social care protejează nivelul de trai, cât de mult se poate acum, a adus o nouă 
strategie în combaterea pandemiei, care dă rezultate, a adus rigoare și a impulsionat puternic proiectele de infrastructură, a 
susținut și impus plafonarea și compensarea prețurilor la energie. Iată că acum vine și cu un pachet consistent de sprijin pentru 
firmele românești, extrem de util în actualul context economic. Cele patru programe - IMM PROD, RURAL INVEST, 
GARANT CONSTRUCT și INNOVATION - vor sprijini îndeplinirea obiectivelor de investiții, care creează premisele 
dezvoltării mediului de afaceri în toate localitățile din România. 

Deputat 
Mirela Adomnicăi 

*** 
 

România nu va accepta o competiție inechitabilă a fermierilor la nivel european! 
Stimați colegi, 
Partidul Social Democrat înțelege pe deplin necesitățile agricultorilor, motiv pentru care a fost, este și va rămâne mereu 

un partener de nădejde pentru fiecare fermier în parte! Parteneriatul social între Partidul Social Democrat și agricultori, 
fermieri sau procesatorii din industria alimentară continuă și va continua performant, de fiecare dată când PSD va guverna. Și 
asta pentru că susținerea fermelor românești și a unităților de producție și procesare alimentară din mediul rural nu înseamnă 
doar dezvoltare economică în ansamblu și crearea de locuri de muncă și în aceste zone, ci mai ales salvarea satului românesc și 
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a comunităților rurale. Așadar, PSD își continuă angajamentul pentru sprijinirea fermierilor, a industriei alimentare și a satului 
românesc lansând noi măsuri și programe de sprijin pentru producția internă, pentru investitorii în acest domeniu de bază și 
pentru industria alimentară. Potrivit agendei conducerii ministerului Agriculturii, în decursul acestui an urmează să fie lansat 
un nou program de susținere pentru producătorii de cartofi românești și struguri de masă. Dar acesta va fi doar un prim 
demers! 

Țin să remarc faptul că, deja, ministrul Agriculturii a făcut primii pași fermi pentru obținerea unor culturi optime atât 
pentru programul Tomata, cât și pentru cele privind cartofii. Pot părea, la o primă vedere, niște scopuri mult prea ambițioase 
toate aceste decizii de a reveni la soiurile autentice cât mai curând, însă trebuie salutat faptul că PSD nu doar promite, ci își 
îndeplinește toate obiectivele anunțate. Drept urmare, chiar de anul viitor, stațiunile de cercetare privind cartofii vor trebui să 
își deschidă larg porțile parteneriatelor public-private și să poată pune mai ușor la dispoziția fermierilor soiuri autentice, 
dezvoltate pentru ei. Concomitent, o altă etapă parcursă pentru îndeplinirea acestui deziderat este semnarea cu ministerul 
Agriculturii din Belgia a unui protocol de colaborare, necesar unui schimb de bune practici și experiență între cele două state 
pe mai multe tipuri de culturi, dar centrat în special pe cea a cartofului, grație cercetării și rezultatelor avansate, obținute în 
această zonă. Pe de altă parte, și programul Tomata ar putea suferi noi modificări, începând tot de anul viitor. Ministrul 
Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anunțat că, din 2023, programul ar putea fi concentrat în jurul soiurilor și hibrizilor românești. 
MADR vrea să stimuleze cercetarea românească astfel încât să producă cât mai mult pentru fermieri, iar roșiile autohtone, cu 
gustul pe care ni-l amintim din copilărie, să ajungă din nou în piețe și pe rafturile magazinelor. 

Ca să preîntâmpin orice fel de nelămurire privind neaplicarea din 2022 a acestei decizii, precizez că perioada de la 
preluarea acestui portofoliu de către PSD a fost destul de comprimată, dar și faptul că nu a existat nici o evidență clară privind 
cantitatea de sămânță de tomate certificată, disponibilă la nivel național. Din fericire, pentru anul viitor, s-a stabilit ca Banca de 
Gene Buzău să utilizeze toate ajutoarele de minimis pentru obținerea de semințele românești. Cu alte cuvinte, în scurt timp, 
vom putea consuma, din nou, tomatele cu gustul cu care eram obișnuiți înainte ca piața semințelor să ajungă să fie asfixiată de 
importuri. Așa cum am mai spus chiar și în decursul acestei declarații politice, este foarte posibil ca pentru viitor și alte culturi 
să se bucure de astfel de intervenții prompte pentru creșterea productivității, dar, mai ales, pentru revenirea la texturile și 
gusturile autentice.  

De altfel, România este obligată, în contextul crizelor actuale, atât energetice cât și economice, să își sprijine producția 
internă de alimente și servicii, astfel încât să evite falimentul comunităților rurale. În acest fel, programele lansate de curând de 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale stimulează cultivarea de legume, dar asigură și securitatea alimentară și reducerea 
importurilor anumitor bunuri de consum. Acest ansamblu propice va întări poziția României de țară asumată și care nu poate 
accepta o competiție inechitabilă la nivel european.  

Stimați colegi și dragi fermieri, inechitatea la care mă refer nu vine sub nicio formă în contradicție cu valorile europene 
pe care le susțin cu multă convingere, ci vizează specificitatea fiecărui stat privind nevoia sa de a folosi pesticide, dar și alte 
tipuri de substanțe de protecție a plantelor. 

Ca să mă fac și mai bine înțeles, fermierii români trebuie lăsați, în continuare, să le utilizeze, însă numai sub atenta 
supravegherea a Agenției Naționale Fitosanitare. Ministerul Mediului lucrează împreună cu experții Băncii Mondiale la un 
studiu privind utilizarea pesticidelor în agricultură, dar este evident că fermierii trebuie să își susțină și ei punctul de vedere 
privind reglementarea de către o altă entitate a statului a domeniului lor ocupațional. Și cu o poziție unitară, ne putem prezenta 
interesul nostru în fața forurilor europene. Și mai concret, PSD dezaprobă ferm orice scenariu potrivit căruia țara noastră ar 
putea accepta vreodată o competiție inechitabilă a fermierilor la nivel european pe acest palier! PSD nu va lăsa, niciodată, să 
moară viața de la țară! Pentru noi, cei de la PSD, veșnicia și trăinicia României s-au născut la sat! Și acest curs firesc al vieții 
trebuie să continue cât mai puțin alterat! 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Adrian Alda 

*** 
Județul Călărași merită o soartă mai bună! 

Domnule președinte de ședință,  
Doamnelor și domnilor, 
Titlul prezentei declarații subliniază dorința sinceră de mai bine a unui om al locului care a cunoscut și cunoaște 

necesarul de dezvoltare al unui județ cu mare potențial și perspective certe pentru locuitorii județului Călărași. 
Un prim pas a fost făcut în urmă cu câteva zile prin semnarea protocolului de colaborare pentru proiectul drumului 

expres Trans-Regio Galați-Brăila-Slobozia-Drajna-Chiciu- A2.  
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Județul Călărași, prin Consiliul Județean este membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura 
de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud, alături de județele: Galați, Brăila și Ialomița. Prin acesta a fost realizat și 
parteneriatul cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Este o investiție a celor 4 județe de 300 mil. Euro. Lungimea 
drumului va fi de 104 km. 

Pentru realizarea acestui obiectiv este încurajatoare declarația domnului ministru Sorin Grindeanu: "Bani avem, vă rog 
luați-ne banii!" 

Preocuparea autorităților pentru realizarea de investiții pentru asfalt, apă, canalizare și gaze s-a regăsit și în dialogul 
desfășurat recent cu cei 55 de primari ai județului Călărași și reprezentantul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, referitor la proiectele depuse în cadrul Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”. 

Alte obiective aflate în curs de analiză se referă la: 
- intensificarea acțiunilor de protecție și de conservare a naturii inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor 

formelor de poluare; 
- amenajarea terenurilor slab utilizate sau abandonate și împădurirea, zonelor expuse la alunecări de teren. 
Se caută soluții deoarece efortul financiar al autorităților este cu atât mai dificil cu cât bugetul alocat pentru anul 2022 în 

valoare de 29 203 mii lei este mai mic cu 4 039 mii lei decât în anul trecut, în condițiile în care în acest an se vor înregistra 
creșteri ca efect al scumpirii nejustificate a energiei. 

Stă în puterea noastră realizarea acestor obiective, convinși fiind că Județul Călărași merită o soartă mai bună! 
Vă mulțumesc,  

Deputat 
Constantin Bîrcă 

*** 
Susținem companiile românești! 

Stimate colege / Stimați colegi,  
Angajamentul pe care PSD l-a asumat în momentul intrării la guvernare a fost acela de a sprijini companiile românești și 

produsele autohtone. Fiecare județ are un potențial uriaș în ceea ce privește partea de producție. Acest angajament iată că 
devine real. Ministrul PSD de Finanțe a anunțat cel mai consistent program de sprijin pentru mediul de afaceri din țara noastră 
în plină perioadă dificilă pentru economia românească.  

Vor fi alocați în total peste 17 miliarde de lei pentru antreprenorii și companiile românești. De acești bani vor putea 
beneficia firmele din județul Neamț, dar și din alte județe ale țării, care au nevoie de sprijin pentru a trece cu bine peste această 
perioadă grea, dar și pentru a-și dezvolta capacitatea.  

Proiectul elaborat de Ministerul Finanțelor prevede finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru 
economia românească, prin care se propune aprobarea a patru programe de garantare: PROGRAMUL IMM PROD – prin care 
susținem industrializarea economiei, PROGRAMUL RURAL INVEST – prin care finanțăm afacerile din mediul rural, 
PROGRAMUL GARANT CONSTRUCT - destinat sectorului construcţiilor și PROGRAMUL INNOVATION - conceput 
pentru a încuraja proiectele inovative bazate pe noile tehnologii. 

Aceste programe vor fi implementate sub formă de scheme de ajutor de stat în baza cărora se vor acorda garanții și 
granturi, care vor acoperi o parte din costurile de finanțare a creditelor contractate de beneficiari. Obiectivul lor este deblocarea 
accesului la finanţare pentru firmele care se confruntă cu un deficit de lichidităţi necesar realizării proiectelor de investiţii și 
asigurării continuităţii activităţii, în contextul pandemic actual. 

Doar investind masiv în companiile locale putem spera că vom putea aduce bunăstare națională. Producătorii din județul 
Neamț au nevoie de speranță și încredere că lucrurile vor merge în direcția bună. Aceste programe le oferă siguranța că 
Guvernul din care PSD face parte îi va sprijini.  

Vom susține producătorii locali, fiindcă acesta este drumul corect pe care vrem și trebuie să așezăm economia țării! 
Vă mulțumesc!             

Deputat 
Oana-Gianina Bulai 

*** 
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Cîțu și soluțiile... 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați parlamentari / Dragi colegi, 
Am văzut în acest weekend, pe rețelele sociale, o preocupare intensă a domnului președinte PNL, Florin Vasile Cîțu, 

pentru stoparea inflației. Chiar a propus două soluții, ceea ce e extraordinar, pentru că, până acum, dânsul era preocupat doar 
de criticarea partenerilor de Coaliție, ceea ce, evident, nu rezolva în niciun fel problemele oamenilor.  

Deci apreciez că a propus două soluții: scăderea TVA și scăderea contribuțiilor pe salarii. E foarte bine. Doar că eu nu 
știu când să-l mai iau în serios pe domnul Cîțu. Să-l iau în serios acum, când spune că scăderea TVA ar tempera creșterea 
prețurilor, sau să-l iau în serios când în urmă cu câteva săptămâni s-a opus soluției PSD de scădere a TVA din facturile la 
energie? Sincer nu știu când a fost serios domnul Cîțu, acum sau atunci? 

La fel cu contribuțiile. Nu spunea domnul Cîțu că soluția PSD de diminuare a CAS la salariile din sectorul construcțiilor 
nu e bună pentru că afectează Pilonul II de pensii? Acum, înțeleg că n-ar mai fi o problemă cu Pilonul II, dacă scad 
contribuțiile la toți salariații, nu doar la cei din construcții! Deci când să-l iau în serios pe domnul Cîțu? Acum sau atunci? 

Dar cum spuneam, e de apreciat că domnul Cîțu a început să se gândească și la soluții, nu doar la criticarea celorlalți. Iar 
dacă tot vorbim de soluții, cred că cea mai urgentă dintre ele e temperarea pe termen lung a prețurilor la energie, că aici e sursa 
și cauza inflației. Peste 50% din creșterea inflației provine din majorarea prețurilor la energie.  

Iar pe runda a doua, când aceste creșteri apar în prețurile la materiile prime folosite în ciclul de producție, observăm că 
prețurile la energie reprezintă 72% din creșterea inflației. Deci aici e cauza, iar după cum știți, domnul premier i-a cerut 
domnului ministru al Energiei să vină cu un plan pe termen mediu și lung. Primul termen a fost vineri. Dar cum nu s-a venit cu 
niciun plan, a rămas pe săptămâna aceasta. PSD a tot propus soluții pentru prețurile la energie, dar planul propriu-zis trebuia să 
vină de la Ministerul Energiei, care are competența de a acționa în acest sector. Încă nu a venit nimic de acolo, iar din păcate, 
timpul trece și nu trece în favoarea românilor. Și insist să spun că trebuie acționat urgent pentru că oamenii sărăcesc, iar 
firmele dau faliment.  

Deci dacă domnul Cîțu a devenit interesat de găsirea unor soluții, probabil că primul lucru pe care ar trebui să-l facă e să 
discute cu colegul său de partid Virgil Popescu, ministrul Energiei, să vină mai repede cu planul de măsuri de oprire a creșterii 
prețurilor la energie pe termen mediu și lung.  

Haideți să intervenim întâi pentru rezolvarea cauzei inflației și după aceea, dacă mai e cazul, putem vorbi și de o 
intervenție asupra efectelor, cum propune domnul Cîțu. 

Iar ca să putem să-l luăm în serios pe domnul Cîțu, cred că cel mai bine ar fi să vină în Coaliție cu un plan scris pe 
hârtie, cu fundamentare macroeconomică și cu calcule de impact pentru fiecare măsură pe care o propune. Noi la PSD așa am 
procedat de fiecare dată: Soluție - Sursă de finanțare - Impact bugetar și social. Altfel, dacă rămâne doar la vorbe, nu avem 
nicio garanție că peste câteva zile nu va critica din nou propunerile PSD de scădere a TVA la energie și a CAS-ului pe salariile 
din construcții.  

Îi așteptăm deci pe domnii Vasile Cîțu și Virgil Popescu să vină cât mai repede cu soluțiile scrise pe hârtie. 
Vă mulțumesc!         Deputat 

Virgil-Alin Chirilă 
*** 

 

PSD își dorește ca vârstnicii să aibă un trai de viață mai bun 
 

PSD a intrat la guvernare alături de PNL și UDMR cu o condiție clară: aceea de a fi majorate veniturile românilor. 
Astfel că, de la 1 ianuarie 2022, au crescut alocațiile, salariile, dar și pensiile. Raportându-ne la pensii, de la începutul acestui 
an, pensiile au crescut cu 10%, pensia minimă s-a majorat de la 800 la 1.000 de lei, iar cei care aveau pensii de până în 1.600 
de lei au primit un ajutor pentru a-și plăti facturile la energie.  

Toate acestea în condițiile în care prețurile au explodat în ultima perioadă. Facturile s-au dublat sau chiar triplat, 
alimentele s-au scumpit, carburanții costă și ei mai mult, iar inflația a ajuns la un nivel record.  

Creșterile de venituri de la începutul acestui an reprezintă un prim pas pentru a menține puterea de cumpărare a 
românilor. Iar demersurile făcute de PSD pentru ca românii să aibă un trai de viață mai bun continuă. Ne dorim ca pensiile să 
crească și mai mult în acest an, tocmai de aceea am insistat ca pensiile să reprezinte un procent mai mare din PIB-ul României.  
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Social-democrații s-au impus în coaliție în ceea ce privește demararea negocierilor cu Comisia Europeană privind 
procentul din PIB alocat pensiilor. Chiar dacă inițial cei din PNL au respins această inițiativă a partidului nostru, în cele din 
urmă PSD a reușit să-i convingă de importanța acestui demers.  

Fostul mnistru al Fondurilor Europene care a negociat PNRR-ul cu Comisia Europeană a reușit să obțină pentru 
vârstnicii noștri doar 9,4% din PIB. În contextul în care media în Uniunea Europeană este de 13%. Acum, speranța PSD este 
că vom putea renegocia plafonul de 9,4% din PIB.  

În cazul în care nogocierile cu cei de la Comisia Europeană vor eșua, PSD va încerca să găsească soluții pentru ca o 
majorare a pensiilor să aibă loc cât mai curând. Și se va lupta cu cei care sunt împotriva acestor creșteri. Ne dorim pensii mai 
mari, mai ales că, în România, peste 4,6 milioane de pensionari au, în medie, o pensie de 1.800 de lei.  

Vârstnicii din această țară merită un trai de viață decent, merită să aibă suficienți bani să-și cumpere alimente, 
medicamente, să-și plătească facturile. Iar ajutarea acestor oameni trebuie să fie una dintre prioritățile tuturor pertidelor aflate 
la guvernare.  

Vă mulţumesc,                      Deputat 
Vasile Cîtea 

*** 
Interpelare fără răspuns. CSM se ascunde în spatele Constituției 

 

“Obiectul interpelării formulate excedează prerogativele constituționale ale autorității legislative și, mai mult, vine în 
conflict cu principiul separației și echilibrului puterilor în cadrul democrației constituționale”. Așa sună concluzia răspunsului 
interpelării noastre, prin care am semnalat grave nereguli de natură penală la vârful acestei instituții și abuzuri comise 
împotriva magistraților, răspuns oferit de CSM și semnat de președintele său, Bogdan Mateescu. Pe scurt: CSM este stat în 
stat, judecătorii pot fi supuși abuzurilor, dar Parlamentul, printr-un membru al său, nu are voie să se amestece. Liber la abuzuri 
în CSM, în rest, noi ceilalți, respectăm legea și separația puterilor în stat! 

Vă mai amintiți de fostul judecător George Cătălin Șerban, în prezent secretar de stat la Ministerul Justiției, care a 
exercitat atribuții de secretar general al CSM chiar și în zilele în care nu mai ocupa această funcție de drept? Presa a relatat că 
Șerban a luat parte la o sedință a judecătorilor din Consiliu, fiind invitat în calitate de “secretar general”, fără ca, în drept, el să 
fie numit în acea funcție, săvârșind astfel infracțiunea de uzurpare de calități oficiale, faptă prevăzută și pedepsită de art. 258 
CP. George Cătălin Șerban a fost numit în funcția de secretar general al CSM prin trei decizii de delegare ilegale, decizii 
semnate de președintele CSM Bogdan Mateescu, în sensul că legea 317/2004 nu atribuie dreptul șefului CSM să delege 
această funcție. Legea 317/2004 prevede în mod imperativ ca secretarul general al CSM să fie numit de către Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii, nu de președinte prin delegare. Astfel, art. 61, pct. 2 stabilește: “Secretarul general este 
numit și revocat de Plenul CSM dintre judecătorii și procurorii care au cel puțin 8 ani vechime în magistratură”.  

Însuși președintele CSM poziționează acest for superior al magistraților într-un etalon al ilegalității și într-o zonă 
periculoasă, în care legea e opțională.  

Magistratul Neluța Tudorache a formulat plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 
semnalând săvârșirea unor infracțiuni de abuz în serviciu, uzurpare de calități oficiale și trafic de influență, săvârșite de către 
cei din conducerea CSM (Bogdan Mateescu și George Șerban). Totodată, Tudorache Neluța a mai sesizat și alte aspecte în 
ceea ce privește hărțuirea sa, prin înscenarea unor proceduri disciplinare de către fosta conducere a Tribunalului Călărași, 
suspendarea nelegală din funcție, încălcarea condițiilor de muncă, dar și presiunile la care a fost supusă, pentru emiterea de 
soluții în anumite dosare. 

În timp ce noi încercăm prin pârghiile conferite de lege să remediem probleme grave semnalate chiar de magistrați, în 
CSM și la Ministerul Justiției lucrurile stau diferit. Astfel, secretarul de stat George Cătălin Șerban (cercetat penal de către 
Parchetul General) a participat în data de 4 februarie 2022 la reuniunea informală a Consiliului Justiție și Afaceri Interne, 
desfășurată la Lille, în Franța, unde se pare că a discutat teme de actualitate în domeniul justiției. Iar președintele CSM, 
Bogdan Mateescu se ascunde după Constituție, evită să răspundă coerent solicitării noastre și, mai mult de atât, ne îndeamnă 
pe un ton sarcastic să citim legea. De citit, mulți o citesc, puțini o înțeleg și mai puțini o respectă. De pildă, art. 133, alin. 1 din 
Constituția României, conform căruia “Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției”, pare un text de 
lege ce ridică mari dificultăți în practică președintelui CSM, Bogdan Mateescu, ca și prietenului său, secretarul de stat MJ, 
George Șerban.          Deputat 

Dumitru Coarnă 
*** 
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Susținem producătorii locali 
Domnule președinte / Stimați colegi, 
România are un potențial agricol imens și de aceea actualul Guvern trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât să 

susțină cât mai mult producătorii locali! 
Avem fermieri români care au nevoie de sprijin în diverse domenii, atât în producția de fructe, legume cât și în ceea ce 

privește creșterea animalelor. Statul român trebuie să aibă politici clare care să îi atragă pe tineri în aceste domenii, deoarece 
fără susținerea necesară, în condițiile economice actuale, anul acesta munca lor poate fi în zadar și ar putea rămâne doar cu 
cheltuieli și fără nici un profit. 

Aș dori să încurajez pe această cale consumul de produse românești. Am fost crescut cu produse românești și în familia 
mea și astăzi continuăm să cumpărăm cu prioritate alimente de la producătorii români. Acestea sunt mai sănătoase decât ce 
găsim din alte țări în supermarket-uri, dar pe lângă faptul că avem grijă de sănătatea noastră, dăm o șansă și agricultorilor 
români și micilor afaceri, care fără susținerea noastră nu au cum să reziste pe piață. 

Din păcate, suntem țara care trăiește tot mai mult din importuri, lunar România importă peste 90.000 de tone de fructe și 
legume, iar producătorii români de cele mai multe ori rămân cu marfa care se strică și sunt nevoiți să o arunce. Acest lucru se 
întâmplă chiar și în plin sezon, atunci când ar trebui să importăm tot mai puțin și să susținem producătorii români, dar în 
același timp și economia românească. 

Am încredere că domnul ministru Chesnoiu, aflat la conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvotării Rurale, va 
continua politica PSD care întotdeauna a fost axată pe sprijinirea agriculturii românești. Deja au fost aprobate bugetele pentru 
programele de susținere financiară pentru crescătorii de animale pentru anul 2022, iar acum se află în dezbatere publică pe site-
ul Ministerului Agriculturii, proiectul de Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în 
sectoarele vegetal şi zootehnic. De asemenea, în perioada 15 - 28 februarie 2022, se pot depune la Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură (APIA) cererile de plată pentru Măsura 14 „Bunăstarea animalelor”, ce conține două pachete: 
plăți în favoarea bunăstării porcinelor și  plăți în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul PNDR 2014 – 2020. 

Îi încurajez pe toți potențialii beneficiari ai acestor programe să le acceseze și în final, îndemn toți românii să le calce 
pragul producătorilor locali, care depun multă trudă pentru a aduce pe mesele noastre adevăratul gust al fructelor, legumelor și 
nu numai! 

Vă mulţumesc!                      Deputat 
Romulus-Marius Damian 

*** 
Demersuri concrete pentru asigurarea asistenței medicale de calitate pentru toți românii 

 

Miniștrii PES din toată Europa, între care și ministrul român al Sănătății, Alexandru Rafila, au adoptat o declarație 
comună de susținere a necesității asistenței medicale de calitate pentru TOȚI europenii. 

Potrivit documentului, semnatarii au concluzionat că asistența medicală publică universală nu este un lux, ci o piatră de 
temelie a economiilor sociale de piață, în care toată lumea are dreptul de a trăi o viață lungă și sănătoasă. Această idee a 
devenit cu atât mai stringentă în ultimii doi ani, perioadă în care pandemia COVID-19 a determinat înțelegerea importanței 
asistenței medicale de calitate, pentru bunăstarea individuală și colectivă, atât la nivel european, cât și în România. 

De altfel, cel mai recent sondaj Eurobarometru confirmă că sănătatea și securitatea socială sunt în topul clasamentului 
preocupărilor cetățenilor, atât pentru Europa, cât și pentru propriile țări. 

Cu toate că asistența medicală și sistemele de sănătate sunt în jurisdicția fiecărui stat membru, Uniunea Europeană are 
un rol preponderent în păstrarea și îmbunătățirea asistenței medicale. Miniștrii PES au convenit, în această declarație, că avem 
de îndeplinit promisiunea de a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea tuturor, în special a categoriilor vulnerabile. 

Unul dintre capitolele de o importanță deosebită este „Garanția pentru copii”, dedicat copiilor vulnerabili, care obligă 
toate statele membre să ofere acces gratuit și efectiv la asistență medicală copiilor aflați în dificultate, susținut din fonduri UE. 

Semnatarii documentului PES au mai apreciat, ca prioritate, dreptul de acces universal la o acoperire medicală adecvată 
și în timp util. Toată lumea trebuie, din această perspectivă, să se simtă în siguranță și să primească cea mai bună îngrijire 
disponibilă, în cazul fortuit al unor îmbolnăviri. 

Susțin demersul lansat cu acest prilej, respectiv accesul egal și echitabil la asistență medicală – indiferent de 
posibilitățile financiare, de gen, de orientare sexuală, de mediul cultural sau de orice alt factor – ca fiind un drept fundamental, 
alături de educație și securitatea socială. 
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Consider că este fundamental ca și în România să intensificăm demersurile pentru a ne asigura că medicamentele, 
dispozitivele medicale și celelalte tehnologii de sănătate și îngrijiri preventive de cea mai înaltă calitate sunt disponibile pentru 
toată lumea. Pentru a realiza acest deziderat, evident avem nevoie de servicii publice de calitate, pe care reprezentanții PSD din 
domeniul sănătății le susțin și le vor dezvolta în perioada următoare. 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
Declarație politică 

 
În fiecare an, în data de 2 Aprilie, România marchează instituțional un reper statuat la nivel internațional, și anume Ziua 

Conștientizării Autismului.  
Pe 2 Aprilie, în mod deja tradițional, Statul își recunoaște, o dată în plus, sensibila realitate existentă la nivel social și, 

salutând mereu aceleași eforturi ale ONG-urilor, asigură comunitatea asupra sprijinului pe care el, Statul, prin instituțiile sale, 
îl oferă persoanelor ce suferă de autism.  

Din 3 aprilie însă, anual, lucrurile intră din nou pe făgașul lor firesc. Festivismul consumat lasă loc aceleiași birocrații 
interminabile care, după 3 decenii de democrație, nu doar că privează copiii cu autism de asistența reală de care aceștia ar avea 
nevoie, dar țin și Statul departe de cunoașterea în profunzime a unei realități care ne privește pe toți.  

La nivel social, suntem la un pas de o transformare majoră în înțelegerea tulburărilor de spectru autist și a altor tulburări 
de dezvoltare. Iar toți cei care imprimă această schimbare, psihologi, terapeuți, profesori, politicieni, voluntari, părinți ai unui 
copil din spectrul autismului și chiar persoanele cu autism ce militează pentru conștientizare, joacă un rol crucial în acest 
moment de cotitură. Evoluăm treptat, de la nivelul celor care vedeau persoanele cu autism doar ca liste de verificare a 
deficitelor și a disfuncțiilor, tratându-le exclusiv prin prisma patologiei, la un nivel așteptat de înțelegere a autismului ca pe o 
altă modalitate de a fi uman. 

La nivel instituțional, însă, cifrele statistice și legislația vagă și lipsită de specificitate acționează ca un act de acuzare al 
incapacității noastre de a asigura nevoile zilnice presante ale copiilor cu autism și ale familiilor lor. Sprijinul efectiv este unul 
eminamente financiar, acordat în baza certificatelor de handicap și pe o perioadă limitată, programele menite a ajuta tinerii cu 
autism în tranziția de la școală către locul de muncă sunt inexistente, iar opțiunile pentru persoanele cu autism care nu sunt 
capabile să trăiască autonom, fără un sprijin semnificativ, sunt infime. 

În mod șocant, în acest moment, în România, nici măcar nu putem ști cât de multe persoane cu autism există, pentru că 
un studiu de bază al prevalenței autismului în rândul adulților nu a fost încă realizat sau făcut public. La nivel național nu 
există la ora actuală nici măcar o evidență centralizată a copiilor cu autism, o statistică oficial asumată în acest domeniu, 
singurele date existente fiind cele pe care le dețin diverse instituții implicate (INSP, ANPDCA, MS, CMBRAE/CJRAE), date 
administrative, înregistrate în funcție de serviciile de care beneficiază persoanele cu autism în cadrul instituțiilor. În vreme ce 
toate aceste resurse raportează o cazuistică situată între 15.000 și 20.000 de copii cu TSA (Tulburări cu Spectru Autist), 
estimările ONG-urilor din România apreciază că cifrele reale se situează la un minim de trei ori mai mare decât datele 
disparate ale instituțiilor. 

Trăim lângă acești copii sau lângă cei din familiile lor și avem datoria morală de a face mai mult decât a-i ajuta doar să 
se integreze și să-și păstreze speranța. O Românie educată nu poate deveni realitate decât după ce vom avea o Românie 
vindecată de propriile-i neputințe, frici, ezitări, amânări și lipse de competențe. 

O Românie conștientă și asumată ar trata responsabil copiii cu autism ca fiind persoane diferite, speciale. Iar a fi diferit 
nu trebuie să reprezinte o culpă sau un motiv de discriminare. Fiecare ființă umană are valoare, iar datoria noastră este tocmai 
aceea de a o remarca și de a-i crea condițiile să se dezvolte. Am deveni abia atunci, toți, părți ale unei Românii umane, 
sănătoase și inteligente din punct de vedere social. 

În 2022, mai stringent decât oricând, România are nevoie de crearea unei strategii naționale, respectiv a unui plan 
național pentru autism și în țara noastră, așa cum există în multe alte țări ale lumii. Avem nevoie să ne asumăm și să 
impulsionăm, în zona de acțiune a autorităților, o viziune coerentă, eforturi și măsuri conjugate și eficiente, și să facilizăm 
implicarea informată a familiilor copiilor cu autism, pentru a le oferi acestora șansa de a deveni cât mai independenți și 
integrați, membri activi ai comunității și nu izolați, marginalizați la periferia societății ca adulți, inclusiv după cheltuirea 
ineficientă a unor resurse ale statului, așa cum se întâmplă în prezent în cele mai multe cazuri. 

Lipsa serviciilor specializate integrate destinate abilitării/reabilitării copiilor cu TSA, cooperarea deficitară între 
specialiștii din domeniile medical, psihologic, social și educațional, accesul dificil și costisitor sau lipsa totală a accesului 
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copiilor cu TSA la serviciile de diagnosticare, evaluare și abilitare/reabilitare absolut necesare, ofertă insuficientă de servicii 
specializate pentru copiii cu TSA și cu tulburări de sănătate mintală asociate și distribuția inegală în teritoriu a celor existente 
(preponderent dezvoltate în mediul urban), toate acestea sunt probleme care necesită intervenția imediată a factorilor 
responsabili, pe de o parte prin finalizarea unui Plan Național pentru Autism și, pe de altă parte, prin constituirea și 
operaționalizarea unui serviciu specializat integrat, care să aducă alături, în eforturile lor, în mod continuu, ONG-uri și 
instituțiile de stat. 

Problemele identificate în gestionarea situației copilului cu TSA ne conduc spre necesitatea găsirii și implementării în 
practică a unor căi de integrare a tuturor serviciilor necesare gestionării situației copilului cu autism (servicii specializate de 
sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate) 
tocmai pentru a maximiza șansele copilului de recuperare, pentru a facilita tranziția de la copil la adult cu TSA, cu scopul final 
a unei cât mai bune integrări în societate. 

Timpul este factorul cheie atunci când vorbim despre recuperarea și integrarea socială a copilului diagnosticat cu TSA, 
motiv pentru care simplificarea traseului pe care acesta și părinții lui trebuie să-l parcurgă, ar reprezenta un mare avantaj în 
intervenția precoce. Integrarea copiilor într-un program de recuperare ar trebui să se facă rapid, indiferent de încadrarea 
acestuia într-un grad de handicap. 

Acestea fiind spuse, vă solicit respectuos, doamnelor și domnilor miniștri, să ne asumăm împreună, explicit și în mod 
efectiv, elaborarea unui proces decizional în cadrul ministerelor, care să ducă la aprobarea Planului național pentru autism, 
întrucât existența unui asemenea ansamblu de măsuri specifice, coerente și integrate, pe problematica persoanelor cu autism 
din România, este cu adevărat o urgență națională. 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Raluca-Giorgiana Dumitrescu 

*** 
 

Apel la muncă și înțelepciune pentru apa Bacăului! 
Doamnelor şi domnilor, 
Un paradox trist face ca municipiul Bacău, aflat la confluența râurilor Siret și Bistrița, să sufere uneori de lipsa apei. 

Prea des, sunt avarii la conducta de zeci de kilometri care aduce apa din lacul de acumulare de la Valea Uzului, chiar dacă în 
urmă cu 12 ani a fost înlocuită printr-o investiție de zeci de milioane de euro din bani europeni. Din păcate, experți 
independenți au constatat că atât proiectul, cât și execuția au fost greșite, iar acum băcăuanii suferă din această cauză. M-am 
întrebat cum administrația locală de Dreapta - adică Primăria și Consiliul Local - a acceptat asemenea erori și cum a semnat 
pentru recepția unei lucrări catastrofale în anul 2011. Dar acum nu mai contează ce a fost, important este să găsim cât mai 
repede soluțiile cele mai bune pentru oameni. 

Eu și colegii mei din Echipa PSD Bacău am încercat să rezolvăm, măcar parțial, această problemă. De aceea, în urmă cu 
cinci ani am pledat pe lângă Guvernul social-democrat de la acea vreme pentru construirea rezervei de apă a municipiului. 
Banii au venit, în douăsprezece luni era obligatoriu să fie gata, dar neputințe administrative au întârziat cu patru ani această 
investiție. Astăzi, constat cu tristețe că tot un tandem de Dreapta gestionează catastrofal o situație de urgență. 

Dar acum nu mai este vorba despre incompetența din fruntea unei administrații. În acest moment, fiecare ales băcăuan 
este obligat să-și pună priceperea și bagajul politic în slujba unui singur scop: asigurarea apei în fiecare casă din Bacău. Solicit 
primarului municipiului să lase la o parte războaiele personale și să-și asume că atât aducțiunea de la Valea Uzului, cât și 
Rezerva de apă sunt în proprietatea municipalității și este obligat să le aducă în stare de funcționare. Așa cum a dovedit, 
conducerea Consiliului Județean îi este partener loial, deschis oricărei soluții de rezolvare urgentă a unei crize ce se lungește de 
an întregi. 

Stimați colegi deputați de la USR și PNL votați de băcăuani, vă somez să interveniți ferm și neîntârziat pentru ca aleșii 
locali din partidele dumneavoastră să treacă la muncă serioasă. Numai cu înțelepciune și bună-credință le vom dovedi 
oamenilor că ne merităm mandatele, iar asigurarea apei în fiecare casă este o condiție minimă a parlamentarului responsabil. 
Sunt convins că ați înțeles și veți acționa în consecință. Succes! 

 
Deputat 

Ionel Floroiu 
*** 
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Fiți români! Apreciați valorile culturale românești, sărbătoriți și cumpărați românește! 
 
Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
În ultimii ani sau aș spune chiar în ultimele decenii, România a importat cu mare ușurință toate obiceiurile americane pe 

care le vedem în filmele hollywoodiene. Fie că vorbim de sărbătoarea de Haloween, fie că vorbim de Valentine’s Day, există o 
preocupare intensă în România, sprijinită masiv și de mass-media, pentru promovarea unui comerț specific, cu tot felul de 
produse asociate acestor sărbători alogene.  

Din păcate, nu vedem aceeași preocupare, nici din partea presei din România, nici din partea unor autorități publice 
pentru promovarea unor sărbători tradiționale românești, echivalente cu cele din filmele hollywoodiene. Pentru Haloween, 
avem în tradiția noastră ortodoxă echivalentul Pomenirii celor adormiți, adică Ziua morților din sâmbăta de dinaintea 
Duminicii Lăsatului sec de carne și din sâmbăta de dinainte de Rusalii sau, cum spunem noi, Pogorârea Sfântului Duh. În ce 
privește, Valentine’s Day, știți bine că noi avem ziua de Dragobete, sărbătorită cu doar 10 zile mai târziu după varianta 
americană, adică pe 24 februarie.  

De ce atrag atenția asupra acestor aspecte? Pentru că, așa cum spuneam, aceste sărbători sunt asociate cu un comerț 
specific, iar noi românii, în loc să ne promovăm valorile noastre tradiționale, care ar sprijini un comerț specific cu produse 
tradiționale românești, de la producători autohtoni, ne îndreptăm cu mare ușurință spre elemente străine de tradițiile noastre, 
dar care vin însoțite de un comerț cu produse de import, mai scumpe și, de cele mai multe ori, cu o calitate mult inferioară 
celor românești.  

Astăzi traversăm probabil cel mai mare val inflaționist din ultimele două decenii, iar soluția cea mai bună este de a 
sprijini comerțul intern, cu produse tradiționale românești, în special în domeniul alimentar, unde România are cu certitudine 
un avantaj calitativ net superior față de ceea ce vine din import.  

Dar pentru reveni la valorile noastre și la tradițiile noastre, trebuie ca noi românii, prin atitudinea oamenilor politici, a 
presei românești și a altor formatori de opiniei, să promovăm intens tradițiile noastre, produsele noastre autohtone.  

PSD are un program ambițios care se numește „Cumpără românește”, prin care urmărim promovarea produselor 
românești, susținerea firmelor românești și în general revitalizarea valorilor noastre naționale. „Cumpără românește” este un 
act de patriotism, în sensul bun al termenului. Un act de patriotism economic pe care îl putem face fiecare dintre noi. Depinde 
numai de noi să ne promovăm produsele noastre autohtone. În mod cert, nimeni din afara țării noastre nu o va face pentru noi.  

De aceea, apelul meu este ca, exact în aceste zile, cum e astăzi, Valentine’s Day, să le reamintim românilor, în special 
celor tineri, că în tradiția noastră există obiceiuri similare, care datează cu mult înainte de cele importate atât de ușor din 
cultura americană. Să le spunem românilor să e mai bine să fim autentici, originali, tradiționali, decât să copiem tradiții și 
obiceiuri cu o valoare istorică și tradițională mult mai slabă. Iar cu această ocazie, să le mai spunem concetățenilor noștri, că e 
foarte simplu să fii un bun român, atunci când „Cumperi românește”, nu doar în contextul acestor sărbători, ci în general, când 
suntem la supermarket sau când ne achiziționăm alte bunuri personale. Așadar, stimați colegi, vă îndemn și pe dumneavoastră: 
Fiți români! Cumpărați românește! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Alexandra Huțu 

*** 
 

Mediul de afaceri românesc a fost neglijat în ultimii doi ani, acest lucru nu trebuie să se mai întâmple! Prin IMM 
PROD, RURAL INVEST, GARANT CONSTRUCT și INNOVATION producătorii locali sunt pentru noi pe primul 

plan. Acesta este drumul corect și rațional pe care trebuie să meargă România! 
 

Doamnelor și domnilor / Stimați colegi, 
Firmele românești și antreprenorii români au avut mult de suferit în perioada pandemiei, datorită incapacității 

guvernului precedent de a sprijini prin măsuri eficiente mediul de afaceri. Reducerea semnificativă a consumului, restricțiile, 
măsurile guvernamentale inadecvate au dus mediul de afaceri românesc în cea mai grea situație economică din ultimele două 
decenii. După lupta cu pandemia, România are nevoie de previzibilitate și de politici publice cu impact pozitiv, nu măsuri 
haotice, cum am tot văzut în ultimii 2 ani. Venirea PSD la guvernare se vede prin abordarea clară, neezitantă în a găsi soluții 
optime la problemele mediului de afaceri românesc. După aproape doi ani în care măsurile pentru mediul de afaceri au fost 
dominate mai mult de hazard și de lipsă de predictibilitate și de continuitate în a sprijini acest sector important pentru 
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economie, Guvernul României, prin inițiativele generate de PSD vine cu soluții rapide și eficiente pentru redresarea mediului 
de afaceri prin proiecte de sprijinire a antreprenorilor și a firmelor românești.  

Săptămâna trecută, Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică proiectul Ordonanței de Urgență prin care se vor 
acorda finanțări pentru companii mici și mijlocii, fermieri și agricultori prin intermediul Fondului Național de Garantare a 
Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii. Cele patru noi programe de sprijin pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii sunt: 
IMM PROD, RURAL INVEST, GARANT CONSTRUCT și INNOVATION. Programul IMM PROD va permite „achiziția de 
echipamente și utilaje, inclusiv pentru alinierea la obiectivele de mediu, achiziția de terenuri pentru construcția/amenajarea de 
hale de producție construcția, achiziția sau amenajarea de hale de producție, achiziția de echipamente, softuri, consultanță 
pentru transformarea digitală a IMM-urilor, refinanțarea creditelor acordate inclusiv de alte instituții de credit decât cea pentru 
care se solicită garanția”. Programul RURAL INVEST va sprijini fermierii şi agricultorii prin refinanțarea creditelor, 
retehnologizare, automatizare, și alte activități. Programul GARANT CONSTRUCT va sprijini companiile din construcție și 
finanțarea unor proiecte din domeniul energiei verzi. Programul INNOVATION țintește activitățile de inovare - domeniu în 
care știm cu toții că România era pe ultimul loc în Uniune Europeană - stimularea comerțului on-line și a digitalizării, dar și 
activități pentru retehnologizarea companiilor locale cu scopul de a încuraja și susține activitățile exporturilor românești.  

Partidul Social Democrat sprijină capitalul românesc iar pentru noi este un imperativ sprijinirea companiilor și a 
producătorilor locali, pentru că aceasta este singura cale prin care nu doar că putem să ne redresăm economia, ci vom asigura 
un cadru din ce în ce mai optim și mai sigur pentru ca economia României și serviciile esențiale să nu depindă de capital străin 
în timp ce producătorii și firmele românești dispar una câte una. În contextul dificil în care trăim, cu creșterea prețurile la 
energie și gaze naturale, cu economia slăbită în urma pandemiei COVID-19 și o societate din ce în ce mai debusolată și supusă 
riscului sărăciei, cu amenințări de tensiuni miliare în zonele vecine, nu doar România ci majoritatea statelor europene sunt din 
ce în ce mai preocupate de reziliența domeniilor esențiale și de prioritizarea sprijinirii firmelor locale și a capitalului național. 
România trebuie să își pună în valoare capitalului privat prin măsuri de sprijin, care pot genera creșterea productivității, 
profitabilitate, și care la rândul lor pot duce la investiții și generarea de venituri la Bugetul de Stat prin stimularea economiei, 
iar IMM INVEST a demonstrat acest lucru.  

Prin programele noastre și grija față de producătorii locali trebuie să le redăm românilor condiții mai bune de viață, după 
ce au trăit o perioadă grea în ultimii doi ani. PSD va continua să promoveze politici sigure și profitabile pentru români, iar prin 
cel mai amplu proiect național de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii din România vom face ca economia românească 
să conteze în Europa. Producătorii au fost neglijați în ultimii doi ani, acest lucru nu trebuie să se mai întâmple. Accentul pe 
producția locală și pe sprijinirea capitalului național este o prioritate în toate țările care aspiră la dezvoltare și un viitor mai bun 
pentru generațiile sale, iar România trebuie să se alinieze acestor aspirații prin proiecte și programe concrete și durabile. 
Investim în proiectele românești pentru binele românilor! 

Deputat 
Claudiu-Augustin Ilișanu 

*** 
În conflictul din Ucraina, România se află în cea mai bună postură în care ar fi putut fi vreodată! 

 

Stimați colegi parlamentari, 
Tensiunile de la granița estică a Ucrainei, ajunse la apogeu prin anunțul de invazie rusă iminentă în țara vecină, au creat 

foarte multă tensiune în societatea românească. Este și normal, fiindcă România are cea mai lungă graniță din NATO cu 
Ucraina. Un conflict armat de o asemenea amploare creează potențialul unor consecințe negative majore pentru țara noastră, 
chiar dacă nu în mod direct, militar. 

Nu, România nu se află în vreun pericol militar sau de securitate iminent, chiar dacă amenințarea Rusiei și nonșalanța cu 
care președintele Putin riscă să-și arunce țara într-un conflict sângeros trezește temeri istorice pentru români. 

Țara noastră se află în cea mai bună postură în care ar fi putut fi vreodată! Suntem țară membră NATO cu toate 
drepturile și garanțiile de securitate garantate de statutul de partener al celei mai puternice alianțe militare din lume. Prezența 
militară aliată pe teritoriul României, chiar dacă într-un număr foarte redus, are rolul de a transmite un semnal puternic de 
apartenență la NATO. Mai mult, reacția partenerilor noștri la tensiunile în continuă creștere la granițele alianței a fost una 
proporțională și pe măsura degradării relațiilor dintre Rusia și Ucraina. Mă refer aici nu doar la prezența soldaților NATO și la 
suplimentarea numărului acestora, dar și la prezența înalților oficiali ai alianței nord-atlantice în România. 

Vă invit să vă reamintiți cât de important este faptul că un român, Mircea Geoană, este numărul doi în conducerea celei 
mai importante alianțe militare actuale, este un avantaj extraordinar pe care îl avem ca țară la granița căreia se anunță un 
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potențial conflict militar de amploare. De altfel, Mircea Geoană a venit constant în țară în calitate de înalt oficial NATO, a 
comunicat mesajele alianței către aliați, dar și către țări antagoniste principiilor occidentale, din România ceea ce ne-a pus ca 
țară într-o poziție diplomatică și geostrategică extrem de importantă. 

Mai mult decât atât, prezența Secretarului General NATO Jens Stoltenberg și a lui Mircea Geoană în ultimele zile în 
țara noastră a fost un eveniment extrem de important pe care poate nu îl percepem acum la adevărata lui greutate. 

Apoi, din postura de membru NATO, România contează și este importantă pentru celelalte țări occidentale și este văzută 
ca un partener egal care trebuie susținut prin toate mijloacele în momente dificile. Este mai mult decât ilustrativ exemplul 
Franței care a susținut din proprie inițiativă trimiterea unui număr important de soldați și echipament militar în țara noastră. 

România are, în acest moment, un prim ministru care a fost Șeful Statului Major al Armatei Române, cu experiență în 
zonele de conflict. Maturitatea strategică de care a dat dovadă Partidul Social Democrat în sprijinirea unui guvern condus de 
Nicolae Ciucă a creat stabilitatea politică și a asigurat suportul parlamentar pentru a putea avea decizii rapide și ferme în cazul 
acutizării acestei crize regionale. 

Iar, acum, când criza din Ucraina a atins cote paroxistice, stabilitatea parlamentară și guvernamentală ne permite să 
organizăm și să mobilizăm resurse umane și materiale pentru a face față unui potențial val de refugiați din țara vecină. Atât 
Ministerul Apărării Naționale, cât și Ministerul de Interne au demarat procedurile necesare organizării asistenței pentru 
eventualii refugiați ucrainieni. Mai mult, Uniunea Europeană are mecanisme în cadrul Frontex prin care România și Polonia să 
fie sprijinite în cazul tot mai probabil al unei crize de refugiați din Ucraina. 

Vă dați seama, stimați colegi parlamentari, care ar fi fost situația României dacă nu am fi avut privilegiul de a fi membri 
cu drepturi depline atât în NATO, cât și în Uniunea Europeană. Dificultățile și lipsa resurselor ar fi provocat în țara noastră o 
criză socială de mare amploare, chiar dacă acest conflict militar dintre Rusia și Ucraina nu ne-ar fi afectat militar în mod 
direct. 

Sentimentul siguranței și al securității asigurate de cele mai puternice armate ale lumii este prea puțin înțeles de români 
în timp de pace. Însă, atunci când conflictele absurde vin în pragul granițelor noastre, nevoia de a aparține și de a avea 
parteneri strategici capătă dimensiunea reală a importanței sale. 

Cu speranța că vocea diplomației se va auzi mai tare ca vocea armelor, consider că România are o șansă istorică pe care 
nu a mai avut-o până acum la acest nivel: să fim o țară cu adevărat occidentală. Și ar trebui să ne comportăm ca atare! 

Vă mulțumesc!             
Deputat 

Silviu Macovei 
*** 

Soluții, nu circ! 
Stimați colegi, 
Din cauza incidentului de săptămâna trecută - de la ședința noastră privind moțiunea simplă - dintre ministrul energiei, 

domnul Virgil Popescu și liderul AUR, domnul George Simion, din păcate, dezbaterea privind problemele din sectorul 
energetic a fost umbrită. Chiar dacă moțiunea USR a fost respinsă de plenul Camerei Deputaților, totuși rămân câteva aspecte 
care trebuie punctate și clarificate.  

PSD a fost și va rămâne parte a soluției și nu a problemei!  Am venit la guvernare ca să rezolvăm problemele oamenilor, 
nu să ne certăm. E drept, problemele au fost cauzate de alții, însă, în contextul actual, o criză în cadrul Coaliției de guvernare 
nu îi va ajuta în niciun fel pe români. De aceea, PSD a refuzat să valideze prin votul său demagogia penibilă a USR! Cei care îl 
contestă acum pe ministrul Energiei sunt, de fapt, cei care au stat cu el la masa Guvernului și l-au susținut fervent chiar și 
atunci când a introdus decizia catastrofală a ”liberalizării” pieței de energie. Împreună au luat decis această ”reformă” și 
împreună au dus mașina în șanț, ca să mă exprim mai plastic. Să vii acuma să critici de pe margine și să arunci cu noroi în cei 
care încearcă să o scoată de acolo reprezintă o mare nesimțire!  

Pentru deciziile și acțiunile profund greșite, precum liberalizarea pieței energiei și închiderea termocentralelor, fosta 
guvernare de ”dreapta” PNL-USR merită criticată, iar PSD a făcut-o! Poate și ministrul energiei ar fi meritat sancționat, măcar 
politic printr-un vot de blam al Parlamentului. Însă ce se întâmplă acum nu este despre o persoană, ci despre o întreagă țară. 
Oamenii suferă din cauza prețurilor galopante la electricitate, gaze și combustibili, iar economia națională are mare nevoie de 
sprijin. România are nevoie de soluții, iar un scandal în interiorul coaliției și continuarea politicii de dezbinare, în actualul 
context, ar face mai mult rău, decât bine.  Aceasta este abordarea politică a PSD și de aceea, PSD sprijină Guvernul din care 
face parte! Asta nu înseamnă că dacă Ministerul Energiei nu va veni cât de curând cu o nouă abordare, îl vom ține în brațe cu 
orice preț pe actualul ministru!  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 3 - 2022  
Săptămâna 14 – 18 februarie 2022  

 

 

31 
 

PSD a introdus deja un proiect de lege pentru a aduce o mai mare stabilitate în aprovizionarea cu energie, menținând în 
același timp angajamentul nostru față de energia durabilă și verde. De asemenea, PSD a insistat și insistă pentru măsuri mai 
consistente de plafonare a prețurilor la energie și de acordare de subvenții. Nu am obținut tot ce ne-am dorit, dar am făcut pași 
pentru a mișca lucrurile în direcția corectă. Sperăm că Ministerul Energiei va reuși în cel mai scurt timp să pună capăt acestei 
crize!  

Dezbaterea parlamentară este binevenită, însă circul nu trebuie continuat. Românii nu ne-au trimis în Parlament să ne 
certăm și mai ales nu suntem aici ca să facem jocul unora care au făcut din gâlceavă o politică de stat. USR și AUR pot 
continua circul - că oricum, numai la asta se pricep - noi vrem însă să fim lăsați să guvernăm! Românii au nevoie de soluții, nu 
de circ!  

Vă mulțumesc pentru atenție!                    Deputat 
Ioan Mang 

*** 
Sprijinim agricultorii. Implementăm Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar 

 

Stimate domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
România a importat alimente și animale vii ce au depășit 8 miliarde de euro în 2021, sumă cu 12 procente peste valoarea 

înregistrată în 2020. Deși suntem una dintre țările europene cu cele mai favorabile condiții climatice pentru obținerea de 
producții agricole de calitate și în cantități semnificative, care poate să acopere un segment important al cererii interne de 
produse agro-alimentare, nivelul producției interne râmâne sub valorile optime. În același timp, importurile cresc și deficitul 
balanței comerciale se adâncește.  

Acest lucru s-a întâmplat pentru că în ultimii doi ani, în ciuda potențialului considerabil pe care îl deținem, guvernarea 
de dreapta mai mult a încurcat decât a ajutat. Ministrul propus de Ludovic Orban la Agricultură a întârziat cu plata pentru 
acciza la motorină în 2020. A oprit programul de irigații al PSD prin care am crescut suprafața irigată. A blocat la CCR legea 
prin care producătorii puteau să își amâne creditele. Pe scurt, a blocat aproape tot.  

Lucrurile însă se schimbă. Ca urmare a intrării PSD la guvernarea țării, se creează premisele creşterii economice, 
gestionării eficiente a resurselor financiare precum şi instituirii unei balanţe comerciale pozitive în domeniul agricol.  

Guvernul a aprobat continuarea și în 2022 a subvenționării prețului motorinei utilizate în agricultură. Reluăm plata la 
timp a subvenţiilor şi a ajutoarelor de stat cu care deja i-am obișnuit pe agricultori. În plus, au fost lansate patru noi programe 
de sprijin pentru producția românească, toate pentru a crea un circuit înspre zootehnie și produs finit, astfel încât să putem 
procesa cât mai multă materie primă în România.  

De asemenea, pregătim măsuri și programe bine țintite, cu rolul de a elimina deficitele între producția de cereale și 
importul de alimente. 

În concluzie, noi chiar implementăm strategia națională pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar. Coaliția de dreapta 
doar a încurcat. 

Vă mulțumesc!                 Deputat 
Marian Mina 

*** 
Soluțiile necesare perspectivelor configurate de criza energetică și taxonomia europeană 

Dragi colegi, 
Afirmațiile privind dinamica deosebită a întregii noastre vieți ca cetățeni europeni, rezultată din condițiile provocate de 

pandemie pe de-o parte, dar și de schimbările climaterice și de măsurile care se impun pentru protejarea mediului, pe de altă 
parte,  tind să capete, pe zi ce trece, tot mai multă relevanță. Trecem prin schimbări foarte rapide și succesive, fără să 
cunoaștem exact câte noi astfel de perspective ne așteaptă, dar nici ce dimensiuni pot căpăta. Din aceste raționamente, este 
imperios necesar să ne pregătim cât mai bine astfel încât să micșorăm din marja neprevăzutului, pe cât este posibil. Deja, dar și 
pe baza acestor premise, Comisia Europeană a prezentat, chiar la începutul acestei luni, un act complementar privind 
taxonomia în domeniul climei. Documentul vizează direct anumite activități din sectorul gazelor naturale și al energiei 
nucleare din perspectiva atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea.  

Țin nu doar să salut această inițiativă necesară, venită din partea conducerii Uniunii, ci și să subliniez nevoia extinderii 
unei astfel de viziuni complexe, având în vedere insinuarea efectelor crizei energetice în toate celelalte domenii de activitate, 
cu urmări deloc avatajoase. În linii mari, s-a decis că, pentru ca UE să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050, 
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este nevoie de investiții private masive. Scopul acestei politici privind taxonomia Uniunii este de ghidare a investițiilor private 
către activitățile care sunt necesare pentru atingerea neutralității climatice. Dar clasificarea utilizată în cadrul taxonomiei nu va 
stabili dacă o anumită tehnologie va fi inclusă sau nu în mixul energetic al unui stat membru. Finalitatea sa este de a accelera 
tranziția, valorificând toate soluțiile disponibile care ne pot ajuta să ne atingem obiectivele climatice.  

În lumina recomandărilor științifice și având în vedere progresele tehnologice înregistrate până în prezent, Comisia 
consideră că investițiilor private în activitățile din sectorul gazelor naturale și al energiei nucleare le revine un rol important în 
procesul de tranziție. Activitățile din sectorul gazelor naturale și al energiei nucleare, care au fost selectate, vor fi corelate cu 
obiectivele urmărite de UE în domeniul climei și al mediului. Toate acestea ne vor permite să accelerăm tranziția către un 
viitor neutru din punctul de vedere al impactului asupra climei, în care se vor utiliza, în principal, sursele regenerabile de 
energie și se va recurge tot mai puțin la cărbune, clasificat drept poluant major. Acest act delegat urmărește să sprijine 
economia UE în procesul de tranziție energetică, care trebuie să fie justă și să deschidă calea către un sistem energetic verde, 
bazat pe surse regenerabile de energie.  

Vă reamintesc faptul că Uniunea Europeană s-a angajat să atingă neutralitatea climatică până în 2050 și de aici rezultă 
că trebuie să utilizăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a ne îndeplini acest obiectiv. Complementar 
acestui deziderat comunitar, criza energetică va deveni mai distructivă decât panedemia dacă nu vom lua măsuri urgente și 
salutare și, în același timp, ”verzi”.  

Afirm aceste lucruri având în vedere faptul evident pentru toată lumea, cum că actuala criză energetică va schimba 
Europa și modul în care țările vor alege să își asigure resursele. Mai mult, la nivel european, modul de rezolvare a crizei 
prețurilor la energie va prefigura și viitorul economic al Uniunii. 

Se întrezărește, încă din aceste momente, un risc potențial, dar și major pentru multe industrii. Nu vorbim în termeni 
apocaliptici economici, dar acest posibil pericol poate determina relocarea mai multor industrii europene către alte state 
învecinate Uniunii. Concret, se poate ajunge în situația ca unele țări limitrofe UE să se bucure de creșterea capacității lor de 
producție în detrimentul economiilor din țările deja membre. Dincolo de impactul inflaționist al crizei energetice, se va vorbi, 
dacă nu vom implementa măsurile salutare cât mai rapid, și de o criză umanitară, indiferent de magnitudinea ei, ca rezultat 
direct al unui proces de pauperizare. Resimțirea creșterii puternice a prețurilor la energie în România este, în principal, 
rezultată din majorarea exponențială a prețului certificatelor de emisii în plan extern, dar și de ponderea internă, nefiresc de 
mare a energiei tranzacționate pe piața spot (PZU). 

Așadar, toate statele membre, la fel și România trebuie să adopte măsuri din timp. Și da, acele decizii cu caracter 
protecționist potențat, de sorginte social-democrată, și care ne este nouă, tuturor celor de la PSD, tot timpul imputat de către 
cei care doresc să pună la adăpost de orice pericol strict elitele, și așa cu un nivel de bunăstare greu de egalat, trebuie să le 
aplicăm astfel încât să nu se ajungă la situaţiile critice, pe care orice analist politic sau economic le sesizează lesne încă de pe 
acum. Firește că nu trebuie să dăm curs tuturor enunțurilor emfatice și panicarde, aruncate în spațiul public intern doar din 
dorința de a discredita conducerea Finanțelor sau de a anihila actuala coaliție de guvernare, constituită strict în beneficiul 
tuturor românilor, dar puțină prudență nu le-ar prisosi nici celor care până acum au fost la guvernare și doar au accentuat criza 
economică prin lipsa lor de performanță în gestionarea domeniilor principale, pe care le-au coordonat.  

Ca să preîntâmpinăm efecte nocive și să ne redresăm exponențial, economia trebuie sprijinită puternic, în beneficiul real 
al românilor. Și aceste două noi coordonate sau provocări complexe, respectiv perspectivele configurate de criza energetică și 
taxonomia europeană pot fi considerate decisive pentru țara noastră pentru a-și adapta strategia la noile realități economice. 

Vă mulțumesc!               
Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

Planul Naţional de Combatere a Cancerului 
Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
Aș dori să atrag atenția asupra unui proiect extrem de important pentru România și pentru români, care se află astăzi în 

dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății și anume Planul Naţional de Combatere a Cancerului. 
Consider că implementarea acestui plan trebuie să fie o prioritate pentru actualul Guvern, mai ales în condițiile în care 

în țara noastră situația este una tragică, România având una dintre cele mai mari rate de decese cauzate de cancer din Europa, 
situație ce a fost înrăutățită de pandemia de coronavirus. Din 2009 și până în 2019, în România s-a dublat numărul de decese 
provocate de cancer, iar una dintre principalele cauze o reprezintă diagnosticarea târzie, în stadiile 3 și 4 ale bolii. În plus, 
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situația s-a agravat în 2020-2021, prin îngreunarea accesului pacienților la tratament, din cauza constrângerilor pe care 
pandemia de COVID-19 le-a impus sistemelor de sănătate.  

Pentru aceste motive și în situația actuală este absolut necesar un Plan Național de Combatere a Cancerului. Este nevoie 
de un program care să răspundă cât mai eficient nevoilor populaţiei, atât pe parte de prevenţie, cât și în sprijinul persoanelor 
care se luptă cu această boală.  

Planul include obiective 11 obiective generale, măsurabile, un traseu standardizat al pacientului de la primele semne de 
boală la diagnostic și tratament și abordează nu doar aspecte importante pentru pacient, dar și pentru familiile afectate, oferind 
o importanță deosebită componentei de prevenție. 

România va avea un Registru Național de Cancer. Va avea o Strategie Națională de Prevenție a bolilor cronice 
netransmisibile. Va avea un fond de inovație în sănătate, care va permite accesul pacienților la cele mai noi terapii. Este 
important ca familiile cu pacienți oncologici să beneficieze de decontări, de screening per familie, de teste oncogenetice, 
monitorizare, urmărire, consiliere psihologică și de nutriție. Este nevoie de programe naționale de screening și de centre noi, 
care să scurteze timpul de așteptare pentru diagnostic și să faciliteze accesul la tratamente performante și studii clinice. Planul 
presupune și adaptarea periodică a ghidurilor europene, existența unui tumor board și utilizarea medicinei personalizate. 

Stimați colegi, vă încurajez să dezbateți prevederile Planului Naţional de Combatere Cancerului și în circumscripțiile 
dvs, fiindcă forma finală  adoptată va avea un impact major și va aduce beneficii atât pacienților, dar și medicilor și tuturor 
persoanelor implicate zilnic în activități de prevenție și tratare a bolilor oncologice.   

Depistat timpuriu, cancerul are mari șanse să fie tratat. Din păcate, în România aproximativ 60.000 de pacienți mor, 
anual, de cancer. Este important să avem cât mai repede în aplicare un program național prin care să luăm măsuri concrete 
astfel încât să venim cu soluții în sistemul medical în această luptă și să creștem speranța de viață a românilor. 

Vă mulţumesc!              
Deputat 

Florian-Claudiu Neaga 
*** 

PSD nu susține majorarea taxelor. România este deja în topul rușinii 
 
PSD nu dorește și nici nu susține majorarea taxelor, așa cum se speculează în spațiul public. PSD consideră că o astfel 

de situație nu trebuie să fie luată în calcul, să împovăreze și mai mult românii și așa afectați de un val de scumpiri. Partenerii 
de coaliție, alte partide din arcul parlamentar, trebuie să înțeleagă că românii nu mai pot suporta încă un val de scumpiri. De 
aceea, formațiunile politice trebuie să achieseze la măsurile propuse de PSD pentru limitarea taxelor, pentru plafonarea 
prețurilor, pentru ieșirea din criză. Să nu uităm că în Planul Național de Redresare și Reziliență, întocmit de fosta guvernare, 
apar multe majorări de taxe, aspect semnalat de către social democrați. Sunt măsuri ce trebuie îndreptate, asumate de către 
PSD. Trebuie doar ca partenerii de coaliție să înțeleagă acest lucru și să nu încerce să pună frână. Să nu uităm că facturile la 
utilități deja au împovărat mare parte din populație, iar reprezentanții Ministerului Energiei parcă dorm. Ministrul Virgil 
Popescu bate pasul pe loc, iar măsurile întârzie să apară. O statistică a costurilor pe kilowatt la energie, raportat la salarii, ne 
situează în vârful piramidei în Europa. Din păcate, suntem pe un prim loc nedorit, iar noi trebuie să căutăm soluții să 
îndreptăm lucrurile. Ori toată lumea înțelege acest lucru, ori continuăm să ne îndreptăm într-o direcție greșită, din care nu vom 
putea ieși prea curând. Nu aceasta este România pe care ne-o dorim cu toții. Românii sunt sătui de vorbe, vor rezultate. Acesta 
trebuie să fie dezideratul tuturor politicienilor.  

Românii se confruntă cu un val de scumpiri record, deja evidențiate de Institutul Național de Statistică. Toate acestea 
reprezintă semnalul urgenței reglementării pieței energetice. Pentru a nu împovăra si mai mult buzunarele românilor, trebuie să 
se actioneze la rădăcina răului, adică la prețul scăpat de sub control al energiei. Altfel, inflația nu va fi stăvilită, iar toate 
celelalte prețuri vor continua să crească. 

PSD a avertizat deja, de nenumarate ori, că liberalizarea haotică a pieței, în condițiile penuriei naționale/europene de 
energie, poate duce la explozia facturilor la energie și gaze și apoi, inevitabil, a tuturor prețurilor pentru restul produselor și 
serviciilor. Cele mai mari scumpiri sunt la gaze (+60,99 la sută), combustibili (24,45 la sută), energie termică (21,58 la sută), 
energie electrică(19,87 la sută). Toate acestea ne arată că produsele de bază s-au scumpit, iar cei cu venituri mici și medii pur 
și simplu ajung să nu mai facă față cheltuielilor. 

Dacă nu acționăm acum, atunci situația românilor se poate complica și mai mult. PSD a intrat la guvernare pentru un 
simplu motiv, acela de a atenua crizele care au lovit România din plin în ultimii ani. PSD susține și reiterează că orice soluție 
posibilă, inclusiv reglementarea prețurilor, dacă poate îmbunătăți situația populației și economiei, trebuie pusa în practică. Să 
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lăsăm deoparte orgoliile politice, procentele electorale, și să venim cu soluții pentru bunăstarea românilor. Până acum, celelalte 
forțe politice nu au înțeles acest lucru, ba dimpotrivă! Iar asta ne trage în jos, în acel clasament rușinos din Europa. 

 
Deputat 

Marius-Eugen Ostaficiuc 
*** 

 

PSD a intrat la Guvernare pentru a veni cu soluții concrete și realizabile pentru toate categoriile  
socio-profesionale, dar în special pentru populație și firmele românești 

Stimați colegi parlamentari, 
PSD a intrat la guvernare să sprijine cât de mult poate populația și firmele românești. O nouă probă se adaugă celor care 

demonstrează că își respectă angajamentele față de români. Este vorba de alocarea sumei de 17 miliarde de lei, aproximativ 3,5 
miliarde de euro, prin care ministrul PSD al Finanțelor a acordat ajutor de stat pentru mediul de afaceri național. Așadar, PSD 
guvernează gândindu-se cu prioritate la IMM-urile și toate companiile autohtone! 

De asemenea, pe lângă cele 10 miliarde de lei alocate programelor IMM Invest și IMM Agro, alte 7,5 miliarde de lei vor 
ajunge rapid în economie. Astfel, noi programe de sprijin sunt lansate prin intermediul a trei piloni strategici, respective cele 
trei fonduri de garantare, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Fondul Român de 
Contra-garantare și Fondul de Garantare a Creditului Rural. În același timp la schemele de sprijin din partea Guvernului sub 
formă de garanții care acoperă maximum 90% din creditele bancare acordate pentru investiții și pentru susținerea activității 
curente se adaugă o componentă nerambursabilă, de maximum 10% din valoarea creditelor, care este finanțată integral din 
bugetul de stat. 

Prin programul IMM PROD este susținută industrializarea economiei, iar prin RURAL INVEST se finanțează afacerile 
din mediul rural. GARANT CONSTRUCT este destinat sectorului construcțiilor iar INNOVATION este conceput pentru a 
încuraja proiectele inovative bazate pe noile tehnologii. 

În ceea ce privește Ministerul Agriculturii, acesta a parcurs toți pași pentru a aduce peste 425 de milioane de euro de la 
Comisia Europeană, pentru fermierii români. Ministerul Agriculturii a îndeplinit procedurile și a transmis la Comisia 
Europeană factura pentru încasarea sumei de cele 426,8 milioane de euro acordate fermierilor români la finalul anului trecut. 
Sunt bani europeni ajunși deja în agricultura românească. Mai precis este vorba de decontarea plăților din bugetul de stat 
pentru fermierii români, în perioada 16 octombrie – 31 decembrie 2021. Banii au fost deja plătiți pentru investițiile realizate 
prin Programul Național de Dezvoltare Rurală și pentru plățile directe și compensatorii realizate de Agenția de Plăți pentru 
Intervenție în Agricultură. 

Toți antreprenorii de pe plan local pot să vadă că PSD își onorează o prioritate din programul său de guvernare și susține 
cel mai ambițios proiect național dedicat firmelor mici și mijlocii din România. 

PSD a intrat la Guvernare pentru a fi parte a soluției, nu parte a problemei. Am venit să oprim dezastrul economic în 
care se afla țara și să facem ceva pentru oameni, nu ca să ne certăm. Este cert că certurile dintre politicieni nu rezolvă 
problemele oamenilor, din contră le adâncesc. Noi venim cu soluțiile și nu dorim să intrăm în niciun scandal, nici în Coaliție și 
nici în afara acesteia. 

Din momentul intrării la guvernare, PSD s-a concentrat pe acțiunile care răspund intereselor cetățenilor. Am introdus 
imediat pachetul social, am majorat salariul minim pentru salariații din sectorul privat și am majorat alocațiile pentru copii, iar 
în primele două luni din acest an, am lansat programele de susținere a mediului de afaceri local și a producătorilor români, fie 
prin Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei, fie prin Ministerul Agriculturii. 

În calitate de membru al Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei pentru antreprenoriat și turism sunt în 
legătură permanentă cu colegii miniștrii social-democrați din Guvern astfel încât să nu avem niciun fel de întârziere în 
aprobarea Ordonanțelor de Urgență și a proiectelor de legi care prevăd creșteri de venituri și susținere pentru antreprenorii 
români. 

Vă mulțumesc.                     Deputat 
Daniela Oteșanu 

*** 
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Programele de investiții lansate de PSD, un sprijin important pentru români 
 
Partidul Social Democrat a gândit și pus în aplicare mereu programe de ajutorare a românilor, indiferent de domeniul în 

care aceștia își desfășoară activitatea. 
Continuăm să facem asta, prin aprobarea de ieri, în ședința de guvern, a normelor de aplicare ale programului IMM 

Invest 2022. Acesta, împreună cu componenta sa, Agro IMM Invest, înseamnă 10 miliarde lei de care beneficiază întreprinderi 
mici și mijlociii, companii din agricultură și industria alimentară. 

Dovadă că portofoliul ministerului Finanțelor, deținut de PSD, este bine manageriat, iar banii se duc acolo unde trebuie: 
în buzunarele românilor. 

Stimați colegi, 
Veștile bune continuă să vină pentru români, căci în viitorul foarte apropiat urmează să fie aprobate și noile programe 

IMM PROD, RURAL INVEST, GARANT CONSTRUCT și INNOVATION, totalizând peste 7,5 miliarde de lei, o investiție 
pe termen lung în economia țării noastre. 

Toate acestea reprezintă cel mai ambițios program național de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii autohtone, 
pentru a-i sprijini pe cei ce pun umărul la dezvoltarea comunităților: companiile și producătorii locali. 

După doi ani de pandemie, firmele vor reuși să se ridice la suprafață prin aceste programe, care le vor oferi un stimul 
economic extrem de important și de valoros. 

Investind în motorul economiei și în cetățenii acestei țări, Partidul Social Democrat își dovedește încă o dată loialitatea 
față de cetățenii acestei țări. Este nevoie să investim în populație pentru a avea, pe viitor, o țară modernă și foarte bine 
dezvoltată. 

Vă mulțumesc!                Deputat 
Eliza Peța-Ştefănescu 

*** 
Actuala Coaliție trebuie să identifice cât mai repede o soluție pe termen lung  

pentru intrarea în normalitate a pieței asigurărilor RCA 
Stimate colege și stimați colegi, 
Vreau să trag un semnal de alarmă în privința situației cu care se confruntă în prezent milioane de români, atât persoane 

fizice, cât și persoane juridice cu privire la instabilitatea și creșterea necontrolată a prețurilor pentru polițele RCA. În ultimii 
ani a trebuit să apară de fiecare dată un faliment al unei companii care deținea aproape jumătate din această piață, adică peste 5 
milioane de asigurați ca să se ia măsuri, să se intervină, să se facă controale, să se verifice situațiile financiare ale companiilor 
din aceste domenii. 

Așadar, având în vedere majorările foarte mari ale tarifelor la polițele RCA din ultimele luni, precum și lipsa 
predictibilității, consider că noi parlamentarii împreună cu reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară și ai 
Guvernului în consultare cu reprezentanții firmelor de asigurări și cu cei ai transportatorilor trebuie să adoptăm o atitudine 
responsabilă față de problemele reale din sistem. De aceea, apreciez că avem nevoie de o colaborare loială pentru găsirea de 
soluții viabile care să vizeze, în primul rând o revenire a prețurilor la polițele RCA în conformitate cu situația economică din 
țara noastră, dar și o rezolvare a problemelor ce țin de siguranța în trafic, infrastructura rutieră, responsabilizarea șoferilor și 
scăderea numărului accidentelor cu vătămări corporale, dar și creșterea gradului de educare a publicului din România. 

Atât eu, cât și colegii mei de la PSD susținem concurența într-o piață liberă, în același timp trebuie să avem în vedere 
gestionarea cu responsabilitate a acestui segment al asigurărilor obligatorii care au un impact economic și social asupra tuturor 
conducătorilor auto din țara noastră. Sunt de acord cu optimizarea costurilor pe care le are fiecare companie din acest domeniu, 
cu riscurile pe care și le asumă, dar trebuie să țină cont de situația financiară reală, de puterea de cumpărare și de realitățile 
economice din prezent din țara noastră.   

La finalul anului trecut a fost depusă în Parlament o propunere legislativă conform căreia asiguratorii RCA vor fi 
obligați să nu depășească tarifele de referință propuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară, însă am constatat că Uniunea 
Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România a criticat acest proiect întrucât apreciază că nu este în 
concordanță cu Tratatul de funcționare a Uniunii Europene și cu legislația europeană incidentă în domeniul asigurărilor și riscă 
să atragă deschiderea unei proceduri de infringement împotriva României în domeniul legislației RCA. 

În urma prezentări situației actuale privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto vă propun să organizăm la 
Parlament în cadrul grupurilor reunite ale Comisiilor pentru Finanțe și Comisiilor pentru Transporturi o dezbatere așezată cu 
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toți factorii implicați în acest domeniu pentru a veni cu soluții concrete, aplicabile imediat, astfel încât să avem o strategie 
coerentă, predictibilă, pe termen lung care să rezolve toate problemele de pe piața RCA de acum și din viitor. 

Vă mulțumesc!         
Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

Soluțiile PSD în domeniul medical au salvat mii de vieți omenești și au redus semnificativ  
presiunea pacienților COVID pe spitale 

 
România este tot mai aproape de a depăși valul 5 al pandemiei. Numărul de cazuri pozitive în scădere decesele și 

spitalizările, care sunt la un nivel semnificativ mai mic decât în valul anterior, se datorează în parte agresivității mai reduse a 
variantei Omicron, dar și măsurilor de prevenție luate de ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rafila. Așadar, creșterea 
capacității de testare pentru identificarea din timp a infecțiilor, organizarea centrelor de evaluare pentru prevenirea aglomerării 
spitalelor în toate județele din țară și asigurarea medicamentelor necesare pentru tratarea infecției în fazele incipiente, pentru 
prevenirea formelor severe și a deceselor au reprezentat principalele măsuri care au contribuit la combaterea mult mai eficientă 
a pandemiei față de 2020 și 2021. 

În doar două luni de activitate, Ministerul Sănătății cu PSD la conducere, a reușit ce nu a reușit niciun ministru în ultimii 
doi ani de zile: asigurarea de antivirale și tratamente inovative, creșterea capacității de testare COVID, cu testare gratuită și 
rapidă și deschiderea unităților sanitare pentru tratarea tuturor categoriilor de pacienți. Pacientul a redevenit pe primul loc în 
sistemul medical din România. 

PSD a venit la guvernare și a dorit să-și asume de la început Ministerul Sănătății pentru a interveni cu măsuri concrete, 
rapide și eficiente prin care să consolideze sistemul medical, să crească accesul tuturor pacienților la serviciile de sănătate, nu 
doar pentru cei cu COVID, să ridice calitatea actului medical și să realizeze un parteneriat de încredere între cetățeni, 
personalul medical și autorități. Deși era mai comod să rămână în opoziție, după dezastrul din valul 4, PSD nu putea să rămână 
impasibil în timp ce viața românilor era pusă în pericol. 

Rolul colegilor mei din actualul Guvern este să repare, să redreseze, să stabilizeze situația și să găsească soluții la crizele 
actuale, una din cele mai acute fiind în domeniul sanitar. 

Ultimele date despre evoluția pandemiei dovedesc că ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a avut o abordare corectă și 
a luat măsurile esențiale necesare care au permis menținerea deschisă a economiei, a școlilor și a grădinițelor.  

Primii 500 de pacienți COVID au primit noul antiviral Molnupiravir. Ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rafila, a 
reușit să asigure pacienților COVID medicamentele pentru tratarea bolii încă în fazele incipiente. Se reduce astfel semnificativ 
riscul spitalizării și riscul de deces. De asemenea, spitalele nu mai sunt sufocate ca în valul 4 pentru că pacienții COVID cu 
forme ușoare sau medii sunt tratați în centrele de evaluare organizate de ministrul Sănătății. Este de asemenea asigurat și 
tratamentul pentru formele severe. Se salvează astfel mii de vieți omenești! 

Până în prezent, în cele 222 de centre de evaluare organizate de ministrul social-democrat au fost tratați peste 11.500 de 
pacienți COVID. În lipsa acestor centre de tratament prespitalicesc, toți acești pacienți ar fi sufocat camerele de gardă ale 
spitalelor, așa cum s-a întâmplat în valul 4, iar mulți dintre ei nu ar mai fi ajuns să primească la timp tratamentul necesar. 

Pe lângă asigurarea medicamentelor și înființarea Centrelor de evaluare care au luat presiunea de pe spitale, ministrul 
PSD al Sănătății Alexandru Rafila a reușit să crească semnificativ nivelul de testare, care permite identificarea și tratarea din 
timp a persoanelor infectate, ceea ce reduce transmiterea virusului și numărul de spitalizări și de decese. 

Parteneriatul cu cetățenii, informarea și sprijinirea persoanelor infectate, dublarea testării, reducerea spitalizărilor prin 
asigurarea consultațiilor și a tratamentului ambulatoriu timpuriu, organizarea spitalelor și asigurarea medicamentelor eficiente 
în tratamentul spitalicesc, sunt principalele măsuri care au ajutat țara și societate să treacă prin acest val 5, cu cât mai puține 
costuri și prejudicii. 

În sfârșit putem se vede lumina de la capătul tunelului și putem să ne gândim la măsuri de relaxare pentru populație și 
pentru companii, astfel încât în câteva săptămâni să revenim la o viață normală din punct de vedere social și economic, prin 
renunțarea treptată la restricții.  

Vă mulțumesc.               Deputat 
Alina-Elena Tănăsescu 

*** 
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Ministrul PSD al Muncii va renegocia la Bruxelles creșterea pensiilor românilor 
 
Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) stabilit de fosta guvernare de dreapta pare că a fost făcut, în mare 

parte, împotriva României și a românilor. 
Una dintre măsurile aberante gândite de fosta guvernare USR-PNL a fost asumarea voluntară, în fața Comisiei 

Europene, a unei plafonări a totalului pensiilor la 9,4% din Produsul Intern Brut al României, până în anul 2070. Este o măsură 
care nu a fost cerută de Comisia Europeană, dar foștii guvernanți au ținut neapărat s-o introducă, în mod rău-voitor, drept 
obligație a României. 

Ne-am pus mereu întrebarea: De ce doamna Turcan, ca ministru al Muncii, a acceptat și a avizat plafonarea pensiilor 
asumată prin PNRR, în condițiile în care știa foarte bine (sau ar fi trebuit să știe) că marea majoritate a pensiilor din România 
sunt foarte mici. Răspunsul este simplu: Foștilor guvernanți nu le-a păsat că actualii și viitorii pensionari români sunt și vor fi 
condamnați la sărăcie. 

PSD nu poate accepta bătaia de joc la adresa pensionarilor. Am intrat la guvernare pentru a elimina aceste măsuri 
aberante, care pun în pericol chiar viața românilor. Am spus de la bun început că vom renegocia PNRR-ul pe sectorul 
pensiilor, în interesul cetățenilor români.  

Deși mulți lideri PNL au afirmat public că nu sunt de acord cu acest demers, premierul Nicolae Ciucă a hotărât să facă 
echipă, la Bruxelles, cu ministrul Muncii, Marius Budăi, pentru renegocierea procentului prevăzut în PNRR pentru pensii. 
Salutăm decizia prim-ministrului Guvernului României! 

Stimați colegi ”de dreapta”, vă invit să faceți un exercițiu (și ar fi bine să nu fie doar un exercițiu de imaginație): să trăiți 
o lună de zile cu pensia medie din România, de 1.771 de lei. Din acești bani să vă achitați facturile la utilități, taxele și 
impozitele, să cumpărați medicamentele de care are nevoie un pensionar și să vă asigurați o alimentație echilibrată. Nu cred că 
veți reuși să vă drămuiți banii astfel încât să vă ajungă de la o lună la alta! 

Poate așa înțelegeți să încetați să-i desconsiderați pe seniorii României, care sunt părinții și bunicii noștri! Nu-i mai 
considerați ”asistați social” pentru că nu sunt! Sunt oamenii activi de ieri, cei care au construit România, și merită tot respectul 
nostru! 

Deputat 
Bogdan Trif 

*** 
Declarație politică 

Doamnelor și domnilor parlamentari, 
Bătăia de joc a primarului validat, Clotilde Armand la adresa locuitorilor și a mediului continuă!  
După ce a pus în pericol sănătatea locuitorilor sectorului 1 lăsând deșeurile fără gram de remușcare pe străzi, acum, 

primărița a transformat curtea sediului Administrației Domeniului Public Sector 1 într-o veritabilă groapă de gunoi. 
Deșeurile aflate în curtea ADP Sector 1 sunt compuse în principal din deșeurile pe care le-a colectat ADP de pe străzile 

din sectorul 1 în starea de alertă a deșeurilor declarată de MADAMGUNOI, cablurile pe care le dezafectat de pe stâlpi, deșeuri 
provenite din construcțiile provizorii demolate în cadrul proiectului ,,ranga lui Drulă” și, mai grav, presa a decoperit petiții și 
răspunsurile formulate la acestea, recente, nu din vremea fostei administrații cum încercau primarul și viceprimarul USRPLUS 
să inducă în eroare opinia publică și inclusiv organele de control. 

În starea de alertă a deșeurilor, MADAMGUNOI, pe lângă faptul că a plecat în concediu 3 săptămâni, a plătit 2 firme de 
salubrizare care urmau să colecteze deșeurile de pe domeniul public, Romprest și Braicata. Atât Romprest, cât și Braicata, este 
cert că aveau contract cu sortatorii și depozitele de deșeuri, astfel nu își primeau licența ANRS, deci excludem varianta ca și 
acestea două să fi depozitat deșeurile ăn curtea ADP. Cum se poate ca cetățenii sectorului 1 să suporte dublu costurile de 
salubrizare, plătind 2 firme, iar deșeurile să rămână pe sol, constituind gropi ilegale de gunoi?! 

Primărița validată s-a lăudat cu fast că a semnat contract direct cu sortatorii. Pentru ce plătesc locuitorii sectorului 1 
sortatorii dacă deșeurile au sunt depozitate pe sol, în curtea unei instituții de stat, chiar în proximitatea birourilor?  

În final, vă reamintesc faptul că prejudiciile create în bugetul sectorului 1 de primărița ,,nonsens” sunt enorme, iar 
lucrurile nu pot rămâne așa, aceste prejudicii nu pot fi suportate de locuitori, ci trebuie acoperite de cine le-a creat.  

Totodată, la acest moment, Primăria Sectorului 1 înregistrează un sold restant către Compania Romprest în valoare de 
120.603.863 aferent unui număr de 503 zile întârziere la plata facturilor restante din anul 2020, cu o valoare pe zi a 
penalităților în cuantum de 72.362 lei și cu o valoare totală a penalităților calcutare la zi de 32.682.785 lei. 
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Singura realizare notabilă a primăriței validate este groapa ilegală de gunoi din curtea Administrației Domeniului Public 
sector 1 pentru care, sperăm că, o va ,,premia” Garda de Mediu. 

Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
Ziua Lecturii - spectacolul „formelor fără fond” 

 

Sărbătorim astăzi, 15 februarie, Ziua Lecturii. În urmă cu exact o lună, la 15 ianuarie, sărbătoream Ziua Culturii 
Naționale, afișând același festivism anost, formal, lipsit de substanță, specific unei societăți pentru care cultura se află mereu la 
coada listei de priorități. Nu demult Parlamentul respingea un proiect de lege potrivit căruia anul 2020(!) trebuia să fie declarat 
Anul Promovării Lecturii, după ce anul 2019 a fost Anul Cărții. Privind din exterior, fără a cunoaște contextul și realitățile 
societății românești când vine vorba de cultură, în genere, oricine ar putea crede că România este o țară în care se citește pe 
nerăsuflate. Însă o scurtă privire aruncată pe sondajele europene, dar și de la noi din țară, ar spulbera degrabă iluzia unei 
”Românii educate”. 

A citi nu este un scop în sine. Și nici un pretext pentru a interpreta statisticile, într-un sens sau altul. A citi este un act 
fundamental pentru a cunoaște, și pentru a genera cunoaștere. Citind, ne structurăm gândirea, o ordonăm, o folosind într-un 
mod creator. Este un mod activ de a relaționa cu multele realități generate de scriitură. A privi un ecran este un mod pasiv de a 
relaționa cu creația, ficțiune sau nu. Lipsa lecturii trebuie să fie un semnal de alarmă în legătură cu capacitatea noastră de a 
genera idei și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Îngrijorarea în legătură cu lipsa lecturii nu are nimic populist, 
este doar rezultatul responsabilității față de viitorul nostru, ca națiune. 

Cifrele ne înfățișează o realitate dezolantă. În 2020, „Anul Promovării Lecturii”, am înregistrat o scădere a pieței de 
carte cu aproximativ 10% față de 2019, în timp ce țări ca Suedia, Finlanda sau Norvegia înregistrau creșteri de 10%, în același 
an pandemic față de anul precedent. De asemenea, statisticile ne arată că mai puțin de 10% dintre români cumpără cel puțin o 
carte pe an, în timp ce 35% dintre români nu au citit niciodată o carte. Nu este de mirare deci că doar 0,4% din bugetul unei 
familii din România este alocat pentru achiziționarea de cărți, acest lucru plasându-ne la coada clasamentului european în ceea 
ce privește consumul de carte. Acestor cifre nefaste li se poate adăuga și faptul că din 2015, de la scăderea TVA cu 5% pentru 
cărți și alte produse culturale, nu a mai fost luată nicio măsură pentru susținerea pieței de carte. Dar, desigur, anul 2019 a fost 
Anul Cărții, anul 2020 ar fi trebuit să fie Anul Promovării Lecturii, iar anul acesta, la 15 februarie, sărbătorim Ziua Lecturii. O 
continuă sărbătoare a „formelor fără fond”. 

Ironic sau nu, tot astăzi, în 1840, se năștea Titu Maiorescu – autorul tezei formelor fără fond. De ziua lui Maiorescu, îl 
„celebrăm” dându-i dreptate, dovedind că și astăzi, la aproape 200 de ani de la nașterea sa, societatea românească cultivă în 
continuare formele fără fond. Cum poate o „Zi a Lecturii” să compenseze celelalte 364 de zile în care românii nu citesc? Cum 
poate o „Zi a Lecturii” să-i convingă pe ceilalți 90% dintre români să cumpere măcar o carte pe an și să o și citească, 
diminuând astfel procentul terifiant de 35% dintre români care nu au citit în viața lor o carte? Festivismul nu poate ține locul 
realității, la fel cum formele nu pot înlocui fondul. Ne confruntăm, așadar, cu încă un simulacru al conștientizării, al asumării 
și, mai ales, al interesului. După 15 februarie, realitatea pieței de carte și a nivelului de culturalizare din România va fi aceeași, 
în ciuda tuturor festivităților lipsite de substanță. 

Deputat 
Ioan Vulpescu 

*** 
PSD se va opune, în continuare, vânzării la bursă a companiilor naționale! 

 

Stimate colege, stimați colegi, 
Similar cu poziția adoptată de alte state europene precum Germania, Polonia sau Ungaria care, printr-o politică 

economică inteligentă, și-au protejat și își protejează companiile strategice de privatizări/preluări în această perioadă marcată 
de crize și incertitudini provocate de pandemie și salturile incontrolabile de preț de pe piața energiei, PSD va continua să se 
opună politicii anti-naționale de vânzare a companiilor valoroase ale statului român, în contextul pandemiei, la prețuri mici, 
chiar derizorii. Această metodă clasică de distrugere a brandurilor naționale trebuie să înceteze!     

PSD a apărat în Parlament avuția națională și capacitățile de producție profitabile  ale statului român încă din anul 2020 
(prin inițierea și adoptarea Legii 173/2020, prin care s-a interzis vânzarea „participațiilor statului” în perioada de criză generată 
de pandemie, în următorii 2 ani), când Guvernul Orban a avut tentative de a lăsa autoritățile din România fără nicio pârghie de 
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control în domenii economice strategice, cu mare impact social (energie, bănci etc.). În viziunea noastră, soluția pentru 
salvarea sau consolidarea companiilor de stat aflate în dificultate nu este vânzarea, ci capitalizarea. Este necesară pornirea de 
noi investiții care să contribuie la protejarea companiilor românești și a locurilor de muncă și, nu în ultimul rând, care să 
permită readucerea la viață a unor sectoare de activitate și a unor companii care pot să contribuie la crearea de prosperitate în 
societate. 

Vă mulțumesc!           Deputat 
Mihai Weber 

*** 
 

 Întrebări 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Sprijinirea firmelor românești în contextul facturilor uriașe la energie 
Stimate domnule ministru,  
Perioada pe care o traversăm este una extrem de grea pentru români și companiile românești. Prețurile uriașe la facturi 

au pus o presiune majoră asupra tuturor românilor, dar și asupra companiilor românești. Sunt situații, unele dintre le disperate, 
în care oamenii nu au bani să își plătească facturile și încearcă să facă economie reducă temperatura sau utilizarea energiei.   

Despre aceste probleme ale românilor auzim vorbindu-se zilnic. Însă, adevărata tragedie ține de firmele românești care 
trebuie să plătească facturile la energie. Din discuțiile pe care leam purtat cu mai mulți reprezentanți ai mediului privat din 
județul Neamț, aceștia își pun întrebarea ce vor face și din ce vor plăti facturile, pentru că, pe lângă prețurile mari la energie, 
parcurgem și o perioadă de pandemie care a redus cifra de afaceri. Este o adevărată povară pe umerii lor, deoarece facturile 
pentru lunile de iarnă înseamnă o sumă importantă din profitul pe care îl realizează.   

Domnule ministru, asigurându-vă de întreaga considerație, aș dori să îmi transmiteți care este planul pe care îl aveți în 
vedere pentru a veni în sprijinul mediului privat, în așa fel încât acesta să treacă cu bine peste lunile de iarnă, iar companiile 
românești să nu fie nevoite să închidă ușile după luna martie?  

Solicit răspunsul în scris. Vă mulțumesc!      Deputat 
Oana-Gianina Bulai 

*** 
Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Facturile la energie 
Stimate domnule ministru, 
În ultima perioadă, pe piața energiei s-a creat un adevărat haos. Liberalizarea pieței de energie electrică și gaze naturale 

ar fi trebuit să aducă echilibru, mai ales că, din momentul în care s-a făcut liberalizarea, clienții au putut să își aleagă furnizorul 
de gaz sau de electricitate în funcție de cel mai bun preț de pe piață, acestea nemaifiind reglementată de ANRE. Prețul pentru 
consumatorul privat casnic de gaz și curent a ajuns să se formeze liber, în urma cererii și a ofertei.  

Numai că liberalizarea nu a avut chiar efectul dorit. A adus multe necunoscute, i-a pus pe drumuri pe consumatori, a 
venit la pachet cu abuzuri din partea furnizorilor de energie și cu facturi al căror cost s-a mărit consistent. Conform datelor 
furnizate de I.N.S. în luna ianuarie 2022, în ultimul an gazele naturale s-au scumpit cu peste 51%.   

Scumpirile de pe piața energiei sunt la nivel internațional. De altfel, Uniunea Europeană se confruntă cu cele mai mari 
prețuri ale gazelor naturale din ultimii 15 ani. Prețul la gaze a crescut de 5-7 ori față de anul trecut.   

Ministerul Energiei a venit în sprijinul consumatorilor, aplicând plafonarea prețurilor și compensarea facturilor. A fost 
modalitatea prin care clienții au plătit sume ceva mai mici la gaze naturale și energie electrică. Aici a existat și reversul 
medaliei. Cum legea a venit târziu, milioane de facturi au fost emise greșit, din cauză că furnizorii fie n-au știut, fie n-au vrut 
să aplice legea. Apoi, legislația a fost modificată în așa fel încât să beneficieze mai mulți consumatori de pe urma plafonării și 
compensării.   

Având în vedere situația existentă, aș dori să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Câte facturi au fost emise greșit, în urma intrării în vigoare a compensării facturilor și plafonarea prețurilor la 

energie? Vă rugăm sa detaliați și la nivelul județului Iași.  
2. Au fost recalculate toate facturile emise greșit? Vă rugăm sa detaliați și pentru județul Iași.  
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3. Ce sancțiuni au primit furnizorii din energie până în momentul de față, din cauză că nu au aplicat compensarea și 
plafonarea?  

Solicit răspunsul în scris.        Deputat 
Cu deosebit respect,                Vasile Cîtea 

*** 
Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 
 

Revitalizarea turismului cultural din județul Argeș 
Domnule ministru, 
Din răspunsul întrebării pe care i-am adresat-o în data de 11 ianuarie 2022 ministrului Investițiilor și Proiectelor 

Europene, am aflat că în Planul Național de Redresare și Rezilienţă (PNRR) este inclusă, în cadrul Componenței 11 - Turism şi 
cultură, investiția privind promovarea a 12 rute turistice culturale. Totodată, domnul Vîlceanu m-a informat că siturile 
culturale, care vor fi incluse în aceste rute, vor fi selectate până la finalul lunii martie 2022, iar lista obiectivelor va fi realizată 
în urma consultării coordonate de Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului şi de Ministerul Culturii.  

În legătură cu acest fapt, vă rog frumos să mă informați:  
1. Dacă luați în calcul să includeți cule, biserici fortificate, biserici de lemn, cetăți, castre romane și alte obiective 

turistice importante din județul Argeș în cele 12 rute tematice.  
Vă rog să le menționați și să dispuneți ca răspunsul să-mi fie transmis în scris.  
Vă mulțumesc!  
Cu deosebit respect,      Deputat 

Nicolae Georgescu 
*** 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Criteriile în baza cărora a fost numit noul director general al Regiei Naționale a Pădurilor-ROMSILVA 
 

Care au fost criteriile în baza cărora a fost numit domnul George Mierliță în funcția de director general interimar al Regiei 
Naționale a Pădurilor-ROMSILVA, începând cu data de 1 ianuarie 2022? Ce funcții de conducere a deținut si ce merite 
deosebite a avut acesta la Direcția Silvică Vâlcea, unde a activat anterior timp de 20 de ani? Dacă a fost reprezentantul 
Directiei Silvice Vâlcea, în Comisia judeteană Vâlcea pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor? Cine l-a 
recomandat sau susținut pentru funcția de director general interimar al Regiei Naționale a Pădurilor-ROMSILVA? 

Solicit răspuns scris și oral.           
Deputat 

Daniel-Florin Ghiță 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Clarificare privind salarizarea consilierilor juridici din sanatoriile  
de pneumoftiziologie din județul Hunedoara 

Stimate domnule ministru, 
În întâlnirile cu cetățenii din circumscripția pe care am onoarea să o reprezint în Camera Deputaților, județul Hunedoara, 

îmi sunt deseori semnalate probleme legislative și administrative. Un astfel de exemplu este de la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Brad și Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu, care au fost preluate de către Consiliul Județean 
Hunedoara.  

În cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie din Brad există posturi unice. Spre exemplu, o singură funcție de consilier 
juridic gradul I, gradația 3, prin promovare, care are același scop, aceleași atribuții, condițiile de muncă identice/echilvalente 
cu aceeași funcție de la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu.  

Pentru funcția menționată anterior, de consilier juridic, gradul I, gradația 3, salariul a fost stabilit prin înmulțirea 
coeficientului prevăzut în anexe cu salariul de bază minim brut pe țară. Rezultatul a fost că, pentru același post, există o 
diferență salarială considerabilă între cele două sanatorii, creând astfel o situație de inechitate.  

Având în vedere cele menționate anterior, vă adresez următoarele întrebări:  
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1. În baza legislației în vigoare, Sanatoriul din Brad are obligația de a solicita o încadrare salarială similară cu aceea de 
la Sanatoriul din Geoagiu sau de la o altă instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, în calitate de 
ordonator principal de credite, pentru personalul nou-încadrat, unde nu există funcție similar în plată în cadrul instituției?  

2. Salarizarea funcției de consilier juridice se face la nivelul funcției similare în plată de la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Geoagiu, în condițiile în care persoanele încadrate au aceeași funcție, grad și gradație? Spre o informare 
completă, vă comunic atașat documentația adresată biroului meu parlamentar. Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris.  

Cu aleasă considerație,            
Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Stadiul acordării statutului de utilitate publică Asociației „SALVITAL” Hunedoara 
Stimate domnule ministru, 
De mai mulți ani, în județul Hunedoara, Asociația „SALVITAL” are o activitate onorantă prin care contribuie, cu 

adevărat, la bunăstarea populației din zona rurală. Practic, este vorba de un proiect de telemedicină, în care paramedicii oferă 
consultații populaţiei, iar informaţiile sunt transmise în timp real mai multor medici, în funcţie de patologie, care fac 
recomandări, oferă scheme de tratament sau decid dacă investigaţiile medicale trebuie continuate într-o clinică de specialitate.   

Din 2017, Asociația „SALVITAL” a început demersurile pentru acordarea statutului de utilitate publică, proces care 
încă nu a fost finalizat. Vă transmit, atașat acestei întrebări, rezumatul corespondenției asociației cu instituțiile publice centrale 
cu atribuții în acest sens, respectiv Ministerul Sănătății. În acest context, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Câte dosare de acordare a statutului de utilitate publică gestionează în momentul de față Ministerul Sănătății?  
2. Unde intervin blocajele administrative, în momentul în care o asociație demarează procedura de acordare a statutului 

de utilitate publică?  
3. Care este termenul de soluționare a unui astfel de dosar și care sunt motivele pentru care Asociația „SALVITAL” 

Hunedoara încă nu a primit un răspuns definitoriu în ceea ce privește cererea sa de acordare a statutului de utilitate publică?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 
Cu aleasă considerație,                    Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

 
Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 
Școlile abandonate din România 

Stimate domnule ministru, 
În noiembrie 2021, președintele României a promulgat Legea nr. 271 pentru modificarea și completarea art. 112 din 

Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 1085 din 12 noiembrie 2021. Pentru a analiza impactul 
Legii, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Câte unități de învățământ preuniversitar de stat fără activitate existau în România, la finalul anului 2021?  
2. În 2020, respectiv 2021, câte cereri de aviz conform ați primit din partea autorităților administrației publice locale 

pentru schimbarea destinației bazei materiale și a terenului folosit de instituțiile și unitățile de învățământ preuniversitar de 
stat? Câte dintre acestea au fost soluționate?  

3. Din noiembrie 2021 și până în prezent, Ministerul Educației a fost informat în ceea ce privește schimbarea unilaterală 
a destinației fostelor unități de învățământ preuniversitar de stat, de către autoritățile administrației publice locale? Dacă există 
astfel de cazuri, vă rog să ne comunicați lista unităților adminstrativ teritoriale care au inițiat demersul respectiv.  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris.  
Cu aleasă considerație,     Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 
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Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Retragerea copiilor din școli 
Domnule ministru,  
Mai multe articole din presă publicate recent, semnalează un fapt pe care îl consider îngrijorător. Este vorba, inclusiv în 

circumscripția electorală pe care o reprezint, județul Bihor, de inițiative ale mai multor părinți, se pare că vorbim de ordinul 
sutelor, care își retrag copiii de la clasă, cu intenția de a-i educa la domiciliu.  

Date fiind, deja, problemele mari cu care România se confruntă în ceea ce privește abandonul școlar, date fiind 
dificultățile și întârzierile majore acumulate în actul de predare și învățare pe durata pandemiei, acest nou fenomen, chiar și în 
fază incipientă, poate crea complicații majore.  

Față de situația descrisă, vă solicit, domnule ministru, să îmi comunicați ce măsuri concrete s-au luat sau se vor lua la 
nivel de minister pentru a preîntâmpina creșterea numărului de copii care sunt retrași de la clasă de părinți. Vă mulțumesc. 
Solicit răspuns scris.  

Deputat 
Ioan Mang 

*** 
Adresată domnului Ioan-Marcel Boloș, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
 

Care este stadiul digitalizării serviciilor publice la nivelul administrației centrale și locale? 
 

Stimate domnule ministru,  
Având în vedere angajamentul autorităților române asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență de a aloca 

aproape 6 miliarde de euro, adică 20,5% din valoare totală a fondurilor pentru proiectele de digitalizare, care sunt împărțite 
între cei 6 piloni și cele 15 componente ale acestora vă rog să-mi detaliați care este stadiul programelor pe fiecare domeniu în 
ceea ce privește digitalizarea serviciilor publice la nivelul administrației centrale și locale.  

Vă solicit stadiul acestor programe pentru digitalizarea serviciilor publice, întrucât România se afla în 2020 pe 
penultimul loc înaintea Bulgariei în ceea ce privește indicele  DESI (Digital Economy and Society Index), care reprezintă 
gradul de digitalizare al economiei și al societății din fiecare cele 27 de state membre, conform raportului publicat de Comisia 
Europeană.   

Așa cum știți așteptările populației, atât din partea persoanelor fizice, cât și a firmelor sunt foarte mari în privința 
gestionării interacțiunii cu instituțiile statului. Este foarte important de implementat toate programele pentru eficientizarea 
relației dintre stat și cetățean. Pe lângă beneficiile aduse oamenilor, digitalizarea aduce beneficii și instituțiilor statului. Un stat 
digitalizat e un stat mai transparent, un stat mai corect, un stat în care regulile sunt aceleași pentru toți cetățenii, un stat mai 
greu de furat, un stat capabil să gestioneze și să coreleze informații. Instituțiile nu trebuie să cedeze sub povara hârtiilor mutate 
de la un minister la altul sau a maldărelor de dosare stivuite cu care se mândrește fiecare birou și care, de multe ori, tronează 
inclusiv în holurile instituțiilor, unde se formează cozi interminabile.  

Domnule ministru, prin digitalizare vor putea fi automatizate cele mai multe servicii de interacționare cu publicul care 
nu implică un nivel ridicat de complexitate, degrevând astfel ghișeele fizice de sarcini simple și repetitive. Personalul de la 
ghișeu s-ar putea ocupa astfel în mod special de probleme reale unde și-ar putea folosi în mod optim experiența și astfel s-ar 
face într-adevăr administrație eficientă în interesul cetățenilor.  

O altă problemă majoră care este în legătură directă cu digitalizarea serviciilor publice și care trebuie corectată în 
perioada următoare se referă la conectivitatea și utilizarea serviciilor online.   

Conform aceluiași raport menționat anterior, în România 45% dintre locuințe, în special din zona urbană, au acces și 
sunt abonate la astfel de servicii, în condițiile în care mai mult de o cincime dintre români nu au utilizat niciodată internetul și 
mai puțin de o treime au competențe digitale elementare. Așadar este foarte important ca prin aceste programe prevăzute în 
PNRR, să se utilizeze resurse și în această direcție a însușirii cunoștințelor de utilizare a serviciilor digitale în scopuri utilitare.  
Solicit răspuns în scris. 

Cu deosebită stimă,        Deputat 
Daniela Oteșanu 

*** 
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Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii   
 

Începerea proiectului de transformare a școlii “Școala de sub coastă”  
în Muzeul “Ion Creangă” din Broșteni 

Domnule ministru,  
În orașul Broșteni, județul Suceava, se află una dintre primele școli construite de către familia regală a României. 

Edificiul se află într-o avansată stare de degradare, deși autoritățile au încercat să demareze un proiect prin care să transforme 
vechea școală într-un muzeu, dar lipsa fondurilor a condus la stoparea oricărei initiațive de reamenajare.  

Construită în anul 1890, “Școala de sub coastă”, așa cum mai este ea cunoscută la nivel local, reprezintă un loc cu 
însemnătate istorică și culturală, atât pentru locuitorii orașului, dar și pentru patrimoniul cultural național. Actuala clădire este 
construită pe fundația primei școli românești din Valea Bistriței, școală unde la vârsta de 12 ani a învățat inclusiv cunoscutul 
scriitor Ion Creangă. Din acest motiv, autoritățile locale au decis transformarea acestui edificiu în Muzeul “Ion Creangă” din 
Broșteni, un loc care va avea rolul să impulsioneze turismul local și să aducă venituri mai mari pentru bugetul local.   

Din păcate, până la acest moment, proiectul nu a fost început, pentru că autoritățile locale nu dispun de fonduri 
suficiente și nici nu au reușit să acceseze fonduri europene pentru dezvoltarea lui.   

În calitate de deputat ales în circumscripția nr. 35, Suceava, este de datoria mea să cer autorităților abilitate la nivel 
național, demarerea unor măsuri urgente pentru protejarea acestui edificiu și găsirea unei soluții, prin care acest proiect să fie 
inclus în componenta de dezvoltare culturală din cadrul PNRR. Este important să găsim o rezolvare la această situație, mai ales 
că apariția unui muzeu, în zona, va duce la dezvoltarea turismului și a investițiilor la nivel local.    

Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați ce măsuri aveți în vedere pentru a oferi autorităților 
locale un ajutor în ceea ce privește începerea tranformării fostei școli în Muzeul “Ion Creangă” de la Broșteni?  

Solicit răspuns scris.   
Vă mulţumesc!        Deputat 
Cu deosebită consideraţie,       Vlad Popescu Piedone 

*** 
 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Schimbarea structurii anului școlar pentru învățământul preuniversitar 
Domnule ministru, 
Educația reprezintă bunul de preț al unei țări și modul prin care generațiile actuale pun bazele unui viitor mai bun și mai 

prosper pentru cele care vor veni. O țară fără educație, nu doar că va deveni o țară mai săracă din punct de vedere economic, 
dar va duce inevitabil la apariția unui fenomen migraționist de tipul exodul creierelor (brain drain), către alte țări care pot oferi 
tinerilor șansa unui viitor mai bun.  

Deși, acesta este modul în care nu ar trebui să vorbim despre educație, observăm că în România mai este mult până vom 
reuși să avem un sistem stabil. Un sistem stabil de educație presupune: să punem accentul pe dezvoltarea aptitudinilor de viitor 
pentru tineri, de la robotică la educație economică și ceea ce înseamnă buna guvernare a unui stat, dar și pe posibilitatea ca 
aceștia să se integreze pe piața muncii din România foarte ușor, mai ales în meseriile pe care doresc să le urmeze, la sfârșitul 
celor două cicluri de studii din țara noastră.   

Experimentele realizate pe atâtea generații de tineri, de la Revoluție încoace, ne-au demostrat că sistemul încearcă să se 
reformeze, însă nu reușeste. Mai mult, aceste reforme nu au făcut decât să bulverseze tot mai mult tinerii și pe părinții acestora, 
educația în România dezvoltându-se mai mult pe baza realizărilor obținute de copiii cu rezultate foarte bune la olimpiadele 
naționale sau internaționale, dar ignorându-i foarte mult pe ceilalți și nevoile lor. În acest contex, cred că se poate înțelege și 
dorința dumnevoastră, anunțată săptămâna trecută, de a transforma sistemul de semester din cadrul învățământnului 
preuniversitar într-un sistem baza pe trimestre. Existența unui sistem de trimestre în cadrul învățământului preuniversitar a mai 
fost testată în țara noastră până în anul 2000, când, după cum bine vă amintiți, am reușit să implementăm cu succes sistemul de 
calificative și cel bazat pe semestre.   

Din punctul meu de vedere, sistemul bazat pe trimestre ar putea să îngreuneze, pentru moment, dezvoltarea actualelor 
generații. În primul rând această schimbare va pune în dificultate elevii, care vor trebui să treacă de la un sistem bazat pe două 
teze naționale și testări semestriale către unul în care vom avem trei teze naționale și numeroase testări trimestriale în decursul 
unui an școlar. Da, poate că materia școlară ar putea să fie mai bine împărțită în cadrul unui sistem trimestrial, dar evaluarea 
eleviilor va devin și mai dificilă, în acest context. Acest lucru poate crea o presiune pe aceștia atunci când au de susținut trei 
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teze în loc de două și să le ofere mai puțin timp liber pentru alte activități extrașcoalre. Cei mai afectați sunt elevii din anii 
terminali, care sunt supuși unei presiuni în plus apărută prin schimbarea structurii anului școlar. Acest lucru ar putea duce la 
rezultate foarte slabe la Bacalaureat și la tezele naționale. De asemenea, sistemul semestrial ajută la o adaptare mult mai mare a 
eleviilor la sistemul universitar de la noi din țară care este unul bazat pe două semestre și nu unul trimestrial.  

 În susținerea argumentelor de mai sus, cred că trebuie să vă reamintesc de punctul de vedere al Consiliului Elevilor și al 
asociațiilor de părinți care consideră că această schimbare de la un an la altul, a structurii anului școlar, nu este bine venită, mai 
ales că este important ca acest lucru să se realizeze pe baza unei dezbateri publice și nu după o decizie luată de Ministerul 
Educației. Înțeleg că pandemia a afectat sistemele de educație la nivel global, însă rezolvarea acestor probleme nu cred că va 
consta în reîmpărțirea anului școlar. Soluția în acest caz este eficientizarea metodelor de predare și de adaptare ale tinerilor la 
nevoile pieței muncii. Cred că sunt mult mai mult probleme în cadrul învățământului românesc, care merită o atenție deosebită, 
decât această reîmpărțire prin care încercăm să adaptăm anul școlar la problemele cauzate de pandemia de Covid-19.   

Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați când se va desfășura o dezbatere publică în ceea ce 
privește reorganizarea noului an școlar? Și în același context, ce alte propuneri doriți să prezentați în ceea ce privește 
dezvoltarea sistemului de educație românesc?  

Solicit răspuns scris.   
Vă mulţumesc!          Deputat 
Cu deosebită consideraţie,         Vlad Popescu Piedone 

*** 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

De ce contoarele de energie nu sunt citite lunar de angajații furnizorilor de energie 
Stimate domnule ministru, 
În contextul situației generate de liberalizarea prețurilor la energie, vă supun atenției încă o problemă, care, dincolo de 

creșterea prețurilor la gaze și la energie electrică, aruncă mulți consumatori casnici în zona consumatorilor vulnerabili, 
respectiv, modul de calcul al facturilor la energie prin procedurile de regularizare sau estimare a consumului, neexistând o 
practică unitară în rândul furnizorilor. 

În perioada iunie 2020 - iunie 2021 s-au înregistrat peste 8.053 de solicitări către Protecția Consumatorilor (ANPC) 
privind dublarea și chiar triplarea facturilor acestora, în opinia cetățenilor reprezentând un fel de „furt calificat” din partea 
furnizorilor. 

Prin urmare, domnule ministru, care este punctul de vedere al ministerului pe care îl coordonați cu privire la practica 
procedurilor de regularizare?  

De ce nu s-a conturat cadrul legislativ pentru a se standardiza procedura prin care contoarele sunt citite lunar de către 
reprezentați angajați ai furnizorului de energie? 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris. 
Cu aleasă considerație,       Deputat 

Ana-Loredana Predescu 
*** 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Referitor la derularea procesului de retrocedare a terenurilor cu vegetaţie forestieră  
în localitatea Geoagiu, judeţul Hunedoara 

 

În anul 2017, prin Decizia nr.395 a Curţii Constituţionale, s-a stabilit că terenurile cu vegetaţie forestieră, domeniu 
public al statului, pot face obiectul retrocedării către foştii proprietari doar după ce, în prealabil, sunt trecute în domeniul privat 
al statului.  

De la această dată a survenit un blocaj în procesul de retrocedare a terenurilor cu vegetaţie forestieră doarece structura 
silvică refuză semnarea proceselor verbale de punere în posesie, motivând că terenul nu a fost trecut în domeniul privat al 
statului, deşi în fapt terenurile au fost puse la dispoziţia comisiilor locale de fond funciar, care, la rândul lor, au pus în posesie 
foştii proprietari, urmare a validării acestora de către comisia judeţeană de fond funciar. Însă nu în toate cazurile s-a reuşit şi 
emiterea titlului de proprietate.  
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Autorităţile locale din localitatea Geoagiu, judeţul Hunedoara, apreciază că dacă terenul respectiv a fost deja pus la 
dispoziţia comisiei locale de fond funciar,  proprietarii fiind puşi fizic în posesie, iar în cartea funciară nu figurează statul 
român, nu este necesară trecerea terenului din domeniul public în domeniul privat al statului.  

Trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat este necesară pentru acele amplasamente unde în cartea 
funciară este înscris statul român, iar terenul în cauză nu a fost pus la dispoziţia comisiei locale de fond funciar, aflându-se 
înscris în angajamentele silvice în vigoare şi în patrimoniul ocoalelor silvice de stat.  

Faţă de cele prezentate mai sus, aş dori să îmi comunicaţi ce soluţie există pentru deblocarea procesului retrocedării 
terenurilor cu vegetaţie forestieră către foştii proprietari?  

Vă mulţumesc.  
Solicit răspuns în scris.               Deputat 

Viorel Salan 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Referitor la evidenţa centralizată la nivel naţional a bolnavilor de cancer 
Stimate domnule ministru, 
La nivel mondial, cancerul a provocat moartea a aproximativ 10 milioane de oameni în 2020, potrivit datelor 

centralizate de Organizația Mondială, iar România este una din țările cele mai afectate, cu circa 140 de decese pe zi.  
În acest sens, datele de evidență ce există la Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara nu sunt nici ele mai încurajatoare. 

În ultimii 4 ani, numărul total al bolnavilor rămaşi în evidenţă la nivelul judeţului Hunedoara a crescut de la 13.284 persoane 
în 2018, la 16.685 persoane în 2021.  

Sunt printre cei pe care viaţa i-a pus în situaţia de a avea o provocare personală în raport cu această boală complicată, 
ceea ce mi-a oferit ocazia de a constata direct care sunt posibilităţile sistemului de sănătate de a ajuta efectiv pacienţii 
diagnosticaţi.  

Am putut beneficia de Pogramul naţional de oncologie - subprogramul de tratament medicamentos. Dar în acelaşi timp 
am putut remarca faptul că evidenţa în acest domeniu sensibil este realizată doar la nivel judeţean sau regional.  

Recent Comisia Europeană și-a trasat ca obiectiv învingerea cancerului în următoarele decenii. Sunt alocate patru 
miliarde de euro în sprijinul muncii de cercetare, de depistare din timp a bolii şi a tratamentului. În terapia cancerului, Uniunea 
Europeană intenţionează să susţină dezvoltarea şi folosirea de medicamente personalizate, în funcţie de profilul genetic al 
pacientului. Ar urma să fie creată o reţea de centre naţionale de oncologie, la care să aibă acces cel puţin 90% din populaţie 
pentru a beneficia de cel mai bun tratament posibil.  

Dar am convingerea că primul pas pe acest drum este să existe o evidenţă centralizată la nivel naţional a persoanelor 
diagnosticate cu cancer. Şi, pe baza ei, se vor putea ulterior concepe şi ajusta strategii şi programe adecvate în lupta cu această 
boală.  

Faţă de cele prezentate mai sus, aş dori să îmi comunicaţi ce paşi ar trebui parcurşi pentru a avea o astfel de evidenţă 
centralizată şi la nivel naţional şi ce informaţii ar trebui să conţină aceasta pentru a fi de ajutor în actualul context?  

Vă mulţumesc.       
Solicit răspuns în scris.           Deputat 

Viorel Salan 
*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Ce soluții ați prevăzut în următorii 4 ani pentru creșterea mobilității electrice  
la nivelul orașelor, atât a autovehiculelor, cât și a infrastructurii dedicate? 

 

Stimate domnule ministru, 
 Având în vedere că România are una dintre cele mai mici ponderi a mașinilor electrice de doar 0,1% din total, dar și a 

stațiilor publice de încărcare, de circa 500 de puncte din statisticile oficiale, vă rog să-mi transmiteți ce măsuri și programe ați 
prevăzut pentru perioada în care urmează implementarea Programul Național de Redresare și Reziliență, precum și ce alte 
soluții complementare ați identificat pentru dezvoltarea infrastructurii în domeniul mobilității electrice. În funcţie de sursa 
consultată datele din acest domeniu diferă foarte mult. Astfel centralizatorul independent de informaţii despre mobilitatea 
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electrică, Open Charge Map, arată că România are 460 de staţii electrice, în timp ce un portal dedicat mobilităţii electrice arată 
că în prezent sunt peste 1.000 de locaţii de încărcare pentru maşinile electrice, corespunzătoare unui număr total de 2.086 de 
încărcătoare. Care este situația reală?  

Ați prevăzut implementarea unui regim mai eficient de taxare şi subvenționare a autovehiculelor electrice? Dintre cele 
opt tipuri de credite fiscale sau subvenții disponibile în acest moment în Europa, România a implementat doar două măsuri: 
Eco tichetul, care are o valoare consistentă, dar este limitat ca număr, precum şi impozit zero pe mijlocul electric de transport. 
Cu toate acestea lipsesc însă subvențiile pentru instalarea unei stații de încărcare acasă sau la locul de muncă, taxa de 
înmatriculare zero, precum şi scutirea de TVA şi a taxării auto-vehiculelor electrice ale companiilor. Ați prevăzut 
implementarea unei dintre aceste măsuri?  

Care este numărul de stații electrice pe regiuni, județe, tronsoane de drumuri naționale care vor fi realizate prin 
Programul Național de Redresare și Reziliență în următorii 4 ani? Câte dintre aceste stații vor oferii soluții de încărcare rapidă, 
adică de peste 150 kW?  

Așa cum știți o piață matură, dezvoltată sănătos nu poate să depindă în exclusivitate de programele guvernamentale. De 
aceea vă întreb dacă ați pregătit soluții pe termen lung pentru susținerea și dezvoltarea pieței de mașini electrice și a 
infrastructurii dedicate pentru acest tip de mobilitate?  

Ați luat în calcul să adoptați modelele din alte state ale Uniunii Europene, cum este de exemplu Austria, care a 
implementat un sistem cu un singur card pentru a încărca o mașină electrică la oricare dintre stațiile instalate pe teritoriul țării?  

Ați avut dezbateri și consultări cu reprezentanții companiilor din energie privind rolul pe care îl  
va juca mobilitatea electrică în planurile de investiții ale acestora?  
Solicit răspuns în scris. 

Deputat 
Alina-Elena Tănăsescu 

*** 
Adresată domnului Daniel Baciu, Președintele Casei Naționale de Pensii Publice  

 

Aplicare lege în vigoare 
Stimate domnule președinte CNPP,  
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 baza Legii nr. 197 din 16 iulie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, persoanele care și-au desfășurat activitatea în domeniul producției de energie electrică și termică trebuiau să 
beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare.  

 În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Sindicatului Liber-Independent de la Mintia și cu persoane care și-au 
desfășurat activitatea în domeniul menționat mai sus am aflat că legea nu se aplică și nimeni nu le poate spune motivul real.   

Ba mai mult, foștilor angajați nu li se mai eliberează nici adeverințele de vechime în muncă și activitatea prestată de 
către Complexul Energetic Hunedoara, adeverințe care fac dovada că se încadrează în L197/2021 și pot beneficia de reducerea 
vârstei de pensionare, pe motiv că s-a primit un ordin din partea Casei Naționale de Pensii care sistează emiterea adeverințelor 
solicitate.  

 În acest moment sunt două situații. Una, prin care foști angajați nu beneficiază de efectele Legii 197/2021, iar alta prin 
care alții beneficiază de efectele acestei legi pentru că au urmat calea justiției și Tribunalul Hunedoara a emis decizii în 
favoarea lor.   

Aplicarea legii nu are un impact bugetar considerabil, fiind vorba de un număr restrâns de beneficiari.   
Prin urmare, Domnule Președinte CNPP, pentru a veni în sprijinul persoanele din județul Hunedoara care și-au 

desfășurat activitatea în domeniul producției de energie electrică și termică, vă rog să-mi comunicați răspunsul la următoarele  
întrebări:  

- De ce nu se aplică legea L197/2021?  
- De ce le este refuzată acordarea unui drept celor care și-au desfășurat activitatea în domeniul producției de energie 

electrică și termică deși îndeplinesc condițiile legale?  
- Când se va aplica L197/2021?  
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Solicit răspuns în scris.   
Cu deosebit respect,         Deputat 

Ilie Toma 
*** 

 
 
 

 Interpelări 
 

 
Adresată: domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
De către: domnul Dan-Constantin Șlincu, deputat 
Obiectul interpelării: Identificarea și aplicarea unei strategii coerente și predictibile, care să rezolve toate problemele de pe 
piața RCA de acum și din viitor 

 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere creșterile continue de prețuri ale polițelor RCA, precum și neînțelegerile dintre reprezentanții 

companiilor de asigurări și cei ai transportatorilor, criticile Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare-Reasigurare din 
România cu privire la inițiativele legislative propuse în acest domeniu, consider că este nevoie de o dezbatere cât mai rapidă cu 
toți factorii din domeniu, inclusiv cu Ministerul Finanțelor și Autoritatea de Supraveghere Financiară și comisiile de 
specialitate din cele două camere ale Parlamentului, astfel încât să se identifice soluții de intrare în normal a pieței de asigurări 
auto obligatorii. 

În opinia mea apreciez că este necesară identificarea unei strategii coerente, predictibile pe termen lung, care să ofere o 
stabilitate a prețurilor și a situației din piața asigurărilor RCA, care să țină cont de puterea de cumpărare și realitatea 
economică din țara noastră. Astfel vom putea asigura o creștere sănătoasă în acest domeniu, o siguranță a locurilor de muncă și 
a încrederii în asiguratori, precum și o protecție a asiguraților față de fluctuațiile permanente care au avut loc în ultimele luni la 
nivelul polițelor RCA.  

În același timp consider că este nevoie de o campanie de informare permanentă la nivel național în legătură cu modul de 
calcul, cu tipul de polițe și posibilitățile pe care le au la dispoziție persoanele care încheie astfel de asigurări auto obligatorii.   

În urma consultării mai multor analize am constatat că sunt foarte puține persoane fizice care cunosc faptul că, dacă 
primesc de la cel puțin trei asigurători diferiți oferte ale căror prime de asigurare RCA sunt cu 36% mai mari fată de tariful de 
referință, se pot adresa Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România pentru o ofertă privind încheierea unui contract 
RCA. Același lucru se întâmplă și în cazul tipului de asigurări cu decontare directă sau a plății în rate a polițelor.   

Așadar, dinamica pieței din acest domeniu ne arată că este nevoie de o serie de îmbunătățiri la nivelul legislației primare 
și secundare atât în ceea ce privește modul de calcul al polițelor RCA, dar în paralel trebuie să înceapă o comunicare coerentă 
și permanentă atât din partea autorităților statului, cât și din partea asociațiilor firmelor de asigurări în legătură cu siguranța în 
trafic, responsabilizarea șoferilor pentru scăderea numărului accidentelor cu vătămări corporale, dar și creșterea gradului de 
educare a publicului din România.  

Concluzia este că nu trebuie să mai ajungem să asistăm la falimente ale firmelor din acest domeniu și abia apoi să se 
caute soluții pentru a despăgubi milioane de oameni, dar mai mult decât atât să fie influențată toată piața segmentului polițelor 
RCA printr-o explozie a prețurilor, care să conducă la imposibilitatea achitării asigurărilor atât de către persoane fizice, cât și 
de cele juridice, cu un impact social și economic destul de important pe termen mediu și lung.   

Solicit răspuns oral și în scris, în termenul legal de 15 zile.  
Cu stimă,   

*** 
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Adresată: domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
De către: domnul Ilie Toma, deputat 
Obiectul interpelării: Aplicare lege în vigoare 

 

Stimate 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 baza Legii nr. 197 din 16 iulie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, persoanele care și-au desfășurat activitatea în domeniul producției de energie electrică și termică trebuiau să 
beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare.  

În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Sindicatului Liber-Independent de la Mintia și cu persoane care și-au 
desfășurat activitatea în domeniul menționat mai sus am aflat că legea nu se aplică și nimeni nu le poate spune motivul real.   

Ba mai mult, foștilor angajați nu li se mai eliberează nici adeverințele de vechime în muncă și activitatea prestată de 
către Complexul Energetic Hunedoara, adeverințe care fac dovada că se încadrează în L197/2021 și pot beneficia de reducerea 
vârstei de pensionare, pe motiv că s-a primit un ordin din partea Casei Naționale de Pensii care sistează emiterea adeverințelor 
solicitate.  

 În acest moment sunt două situații. Una, prin care foști angajați nu beneficiază de efectele Legii 197/2021, iar alta prin 
care alții beneficiază de efectele acestei legi pentru că au urmat calea justiției și Tribunalul Hunedoara a emis decizii în 
favoarea lor.   

Aplicarea legii nu are un impact bugetar considerabil, fiind vorba de un număr restrâns de beneficiari.   
Prin urmare, Domnule Ministru, pentru a veni în sprijinul persoanele din județul Hunedoara care și-au desfășurat 

activitatea în domeniul producției de energie electrică și termică, vă rog să-mi comunicați răspunsul la următoarele  întrebări:  
- De ce nu se aplică legea L197/2021?  
- De ce le este refuzată acordarea unui drept celor care și-au desfășurat activitatea în domeniul producției de energie 

electrică și termică deși îndeplinesc condițiile legale?  
- Când se va aplica L197/2021?  
Solicit răspuns verbal și în scris.  
Cu deosebit respect,      *** 
 

Adresată: domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
De către: domnul Ilie Toma, deputat 
Obiectul interpelării: Programe și scheme de subvenționare pentru anul 2022 

 

Stimate 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 cadrul audiențelor desfășurate la biroul parlamentar din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, primesc întrebări 
referitoare la noul exercițiu bugetar 2022 și activitatea agricultorilor și crescătorilor de animale de la noi din țară.   

Dezvoltarea și modernizarea agriculturii depinde de gradul de implicare al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale care are în atribuții înființarea și acordarea de scheme de subvenționare agricultorilor români.   

În această perioadă, greu încercată de pandemie, se vehiculează o criză alimentară și depășirea ei este realizabilă cu 
condiția ca Statul Român să fie un partener al fermierilor din România. Criza îngrășămintelor se vede deja în prețurile mai 
mari la alimente și previziunile nu sunt optimiste. Recoltele mai mici înseamnă prețuri mai mari suportate de consumatori, vor 
mări inflația țării și vor deschide și mai tare poarta importatorilor care deja fac concurență produselor românești.  

Programele promovate și implementate pe perioada guvernării PSD (în perioada 2017-2019), au susținut cu succes 
activitatea agricultorilor și crescătorilor de animale fapt resimțit și de consumatori, prin diversitatea produselor și prețuri 
accesibile.   
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Pentru a face față, fermierii au nevoie de sprijin real imediat.  
De aceea, prin urmare, Domnule Ministru, pentru un bun dialog cu agricultorii din județul Hunedoara, vă rog să îmi 

comunicați care sunt facilitățile, schemele, ajutoarele și programele de subvenționare în agricultură și zootehnie pe care le 
aveți în vedere de a fi implementate în anul 2022.  

Solicit răspuns verbal și în scris.    
Cu deosebit respect,      *** 
 

Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către: domnul Ilie Toma, deputat 
Obiectul interpelării: Valoarea facturilor la energie electrică și gaze naturale    

 

Stimate 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 urma deciziilor luate de guvernele de dreapta în 2020 și 2021, pe subiectul liberalizării pieței energiei, prețurile 
energiei și gazelor au luat-o razna cu toate că PSD și numeroși specialiști în economie au avertizat în nenumărate rânduri că ne 
îndreptăm spre o situație care va scăpa de sub control.   

 Liberalizarea pieței energiei trebuia să vină la pachet cu un set de reglementări clare pentru a se evita situația din 
prezent, când valoarea facturilor generează grave probleme în bugetul consumatorilor casnici și în economie, afectând și 
mediul de afaceri din România, pe lângă  instituții de stat (printre care spitale, școli, grădinițe), dar nu s-a întâmplat acest lucru.  

Realitatea demonstrează dramatic că deciziile luate - de la cea de închidere a Termocentralei Mintia, faptul de a nu pune 
în funcțiune hidrocentralele de pe râul Jiu, inexistența unei concurențe reale care să regleze prețurile pe baza cererii și ofertei și 
care să coboare aceste prețuri, existența de reglementări clare care să protejeze consumatorii, mai ales pe cei vulnerabili - au 
condus la o explozie a prețurilor care se regăsesc pe facturile tuturor consumatorilor.  

Prețurile sunt rupte cu totul de mecanismul cerere-ofertă ceea ce arată că ele sunt speculative în lipsa unei concurențe 
reale și românii merită să afle care sunt cauzele.  

De aceea, prin urmare, Domnule Ministru, vă rog să îmi comunicați răspunsul la următoarele întrebări:   
- Câte milioane de facturi pentru electricitate și gaze naturale au fost emise greșit?  
- În ce constau greșelile care au generat valorile ridicate ale facturilor și cine lea făcut?  
- Dacă cetățenii nu se revoltau cine răspundea pentru situația creată și ce măsuri se luau?   
- Ce soluții veți lua pe termen lung astfel încât cetățenii să nu se mai confrunte cu astfel de situații?  
Solicit răspuns verbal și în scris.    
Cu deosebit respect,       *** 
 

Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către: domnul Ilie Toma, deputat 
Obiectul interpelării: Producția de energie din România 

 

Stimate omnule 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.  

Liberalizarea pieței de energie a coincis cu seria de decizii controversate, luate de dumneavoastră, privitoare la 
restructurarea sistemului energetic din România, fapt care a generat o mare dependență față de importuri. Această dependență 
se reflectă în casele tuturor românilor care, în această iarnă, s-au trezit cu facturi ale căror valori depășesc cuantumul pensiei 
sau al salariului și a generat o explozie a prețurilor în toată economia țării.  
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Cu toate că ați dat nenumărate asigurări că Termocentrala Mintia nu se va închide, ea a fost închisă. Termocentrala 
Mintia asigura un echilibru energetic și, din păcate, ați ales calea ușoară de a pune lacătul pe ea, decât de a o preda Consiliului 
Județean Hunedoara sau a face investiții în retehnologizare.   

Afirmați că Termocentrala Mintia nu se va vinde la fier vechi și că ați cerut administratorului judiciar, ca în procedura 
de vânzare și selecție a unui investitor, să solicite ca acesta să ofere garanții ferme că pe amplasamentul de la Mintia se va 
construi o nouă capacitate de producere a energiei electrice, pe gaze naturale, de minim 800 MW.   

Din nou ignorați faptul că suntem dependenți importul de gaze naturale rusești, iar tensiunile diplomatice dintre SUA-
NATO și Rusia pot escalada în sens negativ și pot avea efecte directe asupra operațiunilor cu caracter comercial dintre 
România și Rusia. Acest fapt ar afecta și activitatea investitorului care se va angaja că va construi o nouă capacitate de 
producere a energiei electrice pe gaze naturale în cadrul Termocentralei Mintia.  

Aveți pârghiile necesare pornirii hidrocentralelor de pe râul Jiu, dar deciziile se lasă așteptate ceea ce generează din nou 
o serie de speculații în spațiul public referitoare la interesele cui le reprezentați.  

 În acest moment, securitatea energetică a României ar trebui să fie prioritatea 0 și pornite toate capacitățile de producție 
ale energiei, astfel încât să redevenim un jucător important în această piață. Nu putem sta la infinit în genunchi în fața celor 
care speculează vulnerabilitatea pieței energiei din România.  

Domnule Ministru, ca urmare a informațiilor din spațiul public și a întrebărilor cetățenilor Hunedoarei, vă rog să-mi 
răspundeți la următoarele întrebări:  

- Care este stadiul implementării investiției pentru cele două grupuri generatoare de energie electrică pe bază de gaze 
naturale, dacă ați demarat studiul de fezabilitate și, în cel mai optimist scenariu, care este orizontul de timp în care investiția 
poate fi finalizată.   

- Când credeți că hidrocentralele de pe râul Jiu vor produce energie electrică?  
Solicit răspuns verbal și în scris.    
Cu deosebit respect,      *** 
 

Adresată: domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
De către: domnul Ilie Toma, deputat 
Obiectul interpelării: Acțiunea 4.1.1 - Investiții în activități productive 

 
Stimate 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.  

Pe site-ul ministerului de pe care îl reprezentați ați anunțat relansarea consultării publice, POC: Ghidul solicitantului 
aferent Acțiunii 4.1.1 – „Investiții în activități productive”:  

„Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) din cadrul Ministerului 
Investițiilor și Proiectelor Europene relansează în consultare publică Ghidul – „Investiții în activități productive”, Axa 
prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale 
sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții 4d – Sprijinirea 
capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, 
Obiectiv Specific 4.1. - Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19. ”  

Această consultare publică s-a încheiat la data de 4 ianuarie și cum efectele negative ale pandemiei sunt deja vizibile în 
economie orice zi în plus de amânare a acordării soluțiilor de finanțare le amplifică și finanțele publice ale României vor 
continua să se deterioreze.  

Prin urmare, Domnule Ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  
- Când se va aproba și implementa Acțiunea 4.1.1 – „Investiții în activități productive”, și în ce termeni?  
- Cei care desfășoară activități în HORECA vor putea cumpăra unități turistice? În ce condiții?   
Solicit răspuns verbal și în scris.    
Cu deosebit respect,     *** 
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Adresată: domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
De către: domnul Ilie Toma, deputat 
Obiectul interpelării: Efectele fenomenelor meteo 

 

Stimate 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.  

 La nivelul anului 2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor   avea  peste 30 de obiective de investiții pentru 
înființarea de perdele forestiere de protecție a autostrăzilor și drumurilor naționale de pe teritoriul administrativ al județelor 
Arad, Argeș, Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov și Vrancea, și suprafața totală pe care 
urmau să fie înființate perdele forestiere de protecție era de 612,24 ha, conform documentațiilor tehnico-economice.  

Totodată, România se confruntă și cu inundații, fiind necesare și corecții ale deplasării torenților, cu scopul de a proteja 
imobilele cetățenilor, căile de comunicații, terenurile agricole sau alte obiective.   

Este cunoscut faptul că efectele fenomenelor meteo extreme  pot fi atenuate prin montarea de perdele forestiere de 
protecție care au un caracter ecologic și protejează acumularea de cantități mari de zăpadă pe carosabil și sunt zone în care 
trebuie realizată corecția de torenți în scopul prevenirii formării acestora.  

Prin urmare, Domnule Ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  
- În anul 2021 pe câte hectare s-au înființat perdele forestiere și unde?  
- Pe ce suprafață s-au montat perdele forestiere în județul Hunedoara?   
- În anul 2021 au fost introduse noi obiective în listele de investiții ale gărzilor forestiere pe raza de competență a cărora 

se regăsește județul pe care urmează a se amplasa perdele forestiere? Dacă da, vă rog să menționați și unde.  
- În ce zone s-au realizat lucrări de corecții torenți și ce lucrări sunt planificate pentru anul curent?  
Solicit răspuns verbal și în scris.    
Cu deosebit respect,     *** 
 

Adresată: domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
      domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei 
      domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat  
Obiectul interpelării: Solicitare privind clarificarea eliminării încălzirii cu biomasă forestieră prin intermediul Reformei 6 din 
PNRR 

Stimate domnule ministru, 
Planul Național de Redresare și Reziliență este în momentul de față cel mai important proiect de stat al țării noastre, un 

deziderat care a generat în ultimul an foarte multe controverse și care încă ridică semne de întrebare, dar și așteptări la cel mai 
înalt nivel. 

Vă citez totuși din cadrul reformei 6 din PNRR:  
„Reforma 6 - Creșterea competitivității și decarbonizarea sectorului de încălzire - răcire. 
Reforma: i) va clarifica cadrul responsabilităților, stabilind responsabilitățile care le revin autorităților centrale și cele 

care le revin autorităților locale pentru gestionarea sectorului încălzirii și răcirii și va extinde aplicarea Legii privind 
guvernanța corporativă la furnizorii de încălzire centralizată; ii) va asigura durabilitatea și transabilitatea biomasei pentru a 
preveni orice impact negativ al utilizării bioenergiei asupra biodiversității și pădurilor și pentru a diversifica mixul energetic 
pentru încălzire și răcire, utilizând alte materii prime decât biomasa forestieră;”. 

Având în vedere că în cadrul reformei 6, punctul ii), nu este folosită sintagma „va asigura durabilitatea și transabilitatea 
biomasei pentru a preveni orice impact negativ al utilizării bioenergiei asupra biodiversității și pădurilor și pentru a diversifica 
mixul energetic pentru încălzire și răcire, utilizând și alte materii prime decât biomasa forestieră”, putem trage concluzia că 
prin implementarea acestei reforme, nu s-a avut în vedere protejarea pădurilor sau a biodiversității, ci eliminarea posibilității 
încălzirii cu biomasă forestieră (lemne) a gospodăriilor. 

Având în vedere că aproxmativ jumătate din gospodăriile din România utilizează lemnele pentru încălzirea spațiilor 
locative, vă rog să îmi precizați dacă această contribuție/condiționalitate a fost redactată, propusă și introdusă în PNRR de 
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Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sau a fost vorba despre o contribuție/condiționalitate propusă și transmisă de 
către unul din ministerele de resort. Dacă da, vă rog să îmi indicați care a fost instituția care a propus introducerea acestor 
prevederi. Vă mulțumesc! 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 
parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

*** 
 

Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat  
Obiectul interpelării: Solicitări privind transmiterea angajamentelor asumate în cadrul Ședinței Comune de Guvern de la 
Chișinău 

Stimate domnule prim-ministru, 
Permiteți-mi să vă felicit pentru ședința de guvern organizată la Chișinău, pentru angajamentele asumate în cadrul 

acesteia și pentru importanța pe care Guvernul României o acordă dezvoltării relațeiei bilaterale cu Republica Moldova. 
Din acest punct de vedere, vă rog să îmi transmiteți pe scurt lista angajamentelor și promisiunilor de investiții asumate 

în cadrul acestei ședințe. În contextul iminentei agresiuni a Rusiei, în proximitatea granițelor României și Republicii Moldova, 
vă rog stimate domnule Prim-ministru, să îmi transmiteți dacă ați abordat și subiectul prezenței forțelor armate ruse pe 
teritoriul Republicii Moldova sau susținerea aderării acesteia la N.A.T.O. 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetuluiparlamentar precum și la grupul 
parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

 

*** 
 

Adresată: domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat  
Obiectul interpelării: Precizări privind susținerea militară a Republicii Moldova 

 

Stimate domnule ministru, 
Contextul politico-militar din zona Mării Negre începe să atragă atenția tot mai pregnant având în vedere escaladarea 

declarațiilor politice dintre liderii Uniunii Europene și liderii Federației Ruse care rămân fermi pe poziții atunci când se discută 
despre o eventuală invazie în Ucraina. 

Având în vedere situația politico-militară din proximitatea granițelor Republicii Moldova și faptul că pe teritoriul 
acesteia sunt masate trupe armate ruse a căror capabilități nu sunt cunoscute, vă rog să îmi transmiteți dacă România și-a 
asumat angajamentul, în cadrul ședinței comune de guvern, de a trimite trupe în Republica Moldova în eventualitatea unei 
agresiuni ruse, de pe teritoriul Transnistriei sau dinspre Ucraina. 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 
parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

 
*** 

Adresată: domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat  
Obiectul interpelării: Situația serviciului militar obligatoriu. Măsuri propuse în cadrul N.A.T.O. 

 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere situația politico-militară din proximitatea granițelor României, precum și faptul că pe teritoriul 

Ucrainei se află numeroase comunități românești, vă rog să îmi transmiteți următoarele: 
1. În cazul materializării invaziei armatei ruse pe teritoriul Ucrainei, veți dispune impunerea stagiului militar obligatoriu 

pentru populația civilă activă? 
2. În cadrul discuțiilor cu omologii dumneavoastră din Uniunea Europeană și N.A.T.O., au fost luate în calcul astfel de 

măsuri pentru țările flancului estic? 
3. Ce alte măsuri au fost pregătite în contextul unei invazii la scală mare? 
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Prezența forțelor aliate de ep teritoriul României vor fi suplimentate? Care va fi numărul efectivelor armate de pe 
teritoriul României în cazul unui conflict mai amplu? 

Vă rog să îmi trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 
parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

*** 
 

Adresată: domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat  
Obiectul interpelării: Precizări privind susținerea militară a Ucrainei 

 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere situația politico-militară din proximitatea granițelor României, precum și faptul că pe teritoriul 

Ucrainei se află numeroase comunități românești, vă rog să îmi transmiteți următoarele: 
1. În cazul unui atac militar al Rusiei asupra Ucrainei, va trimite România trupe militare în sprijinul armatei ucrainiene? 

Care este strategia României cu privire la aceast șcenariu? 
2. În eventualitatea în care, posibila invazie rusă asupra teritoriului Ucrainei va ajunge în zonele în care se găsesc 

comunitățile românești din acest stat, va trimite România trupe care să vină în sprijinul românilor din Ucraina? Care este 
punctul de vedere al instituției pe care o coordonați referitor la acest subiect? 

3. Care sunt riscurile pentru țara noastră dacă România va trimite trupe de sprijin în Ucraina, în eventualitatea unei 
invazii ruse? 

Vă rog să îmi trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 
parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

*** 
 

Adresată: domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat  
Obiectul interpelării: Cum se prezintă situația efectivelor armatei române 

 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere situația politico-militară din proximitatea granițelor României, precum și faptul că pe teritoriul 

Ucrainei se află numeroase comunități românești, vă rog să îmi transmiteți următoarele: 
1. Cum se prezintă situația efectivelor armate române? Putem susține că prezența efectivelor române în teatrele de 

război și menținere a păcii din ultimele două decenii au avut un impact favorabil în pregătirea forțelor armate? 
2. Care este numărul efectivelor din cadrul forțelor armate terestre, aeriene și navale? 
3. Care este situația echipamentelor militare cu care sunt dotate forțele armate terestre, aeriene și navale? 
Vă rog să îmi trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
*** 

 
Adresată: domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat  
Obiectul interpelării: Reducerea alocărilor bugetare din cadrul PNRR cu 2 miliarde 

 

Stimate domnule ministru, 
Potrivit declarațiilor publice ale Președintelui Partidului Național Liberal, domnul Florin Vasile Cîțu, care a afirmat în 

mai multe rânduri că România este în pericol de a pierde aproximativ 2 miliarde de euro din alocările bugetare ale Planului 
Național de Redresare și Reziliență, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. În ce măsură poate pierde România cele 2 miliarde de euro la care face referire domnul Cîțu? 
2. Care pot fi cauzele acestor pierderi bugetare? 
3. Ce măsuri pot fi întreprinse pentru evitarea unei astfel de situații? 
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
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*** 
 

Adresată: domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat  
Obiectul interpelării: Monitorizarea fondurilor bugetare din PNRR recepționate deja de România 

 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că țara noastră a început deja să primească bani din fondul alocărilor bugetare ale Planului Național de 

Redresare și Reziliență, vă rog să îmi transmiteți următoarele date: 
1. Ce sumă a fost virată țării noastre până la data de 1 februarie 2022? 
2. Ce proiecte au fost finanțate cu sumele deja primite de țara noastră? 
3. Care sunt criteriile pentru prioritizarea domeniilor de investiții? 
4. Ce sume vor ajunge către autoritățile locale și în cât timp vor fi acestea virate? 
5. Ce proiecte vor putea fi finanțate de autoritățile locale din aceste sume? 
6. Există o prioritizare cadru stabilită la nivel guvernamental pentru aceste investiții sau decizia prioritizării necesităților 

investiționale rămâne la latitudinea autorităților locale? 
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
*** 

 

Adresată: domnului Attila Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
       domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat  
Obiectul interpelării: Situația dezvoltării comunităților locale și accesul la utilități și servicii publice 

 

Stimate domnule ministru, 
În vederea elaborării unui proiect de lege vă rog să îmi transmiteți o analiză aprofundată la nivelul fiecărui județ, care să 

evidențieze gradul de accesibilitate a cetățenilor la serviciile de utilități publice, precum: 
1. Numărul localităților, la nivelul fiecărui județ, în care nu este extinsă rețeaua națională de gaze; 
2. Numărul localităților, la nivelul fiecărui județ, în care nu există canalizare; 
3. Numărul localităților, la nivelul fiecărui județ, în care nu există apă curentă; 
4. Numărul localităților, la nivelul fiecărui județ, în care nu există electricitate; 
5. Numărul localităților, la nivelul fiecărui județ, în care nu există internet; 
6. Numărul localităților, la nivelul fiecărui județ, în care nu există televiziune prin cablu; 
7. Numărul localităților, la nivelul fiecărui județ, în care nu există dispensar/cabinet medical; 
8. Care este gradul de asfaltare a străzilor comunale/orășenești la nivelul fiecărei localități? 
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
*** 

 
Adresată: domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat  
Obiectul interpelării: Ce măsuri au fost luate pentru preluarea unui eventual val de refugiați din Ucraina, în eventualitatea 
unei invazii a armatei ruse? 

 

Stimate domnule ministru, 
Potrivit recentelor dumneavoastră declarații „Dacă m-ați fi întrebat la începutul săptămânii (n.r: săptămâna trecută), v-aș 

fi spus că diplomația va învinge, având în vedere întâlnirile ce urmau să aibă loc. Văzând concluziile acelor întâlniri, astăzi 
cred că sunt șanse peste 50 la sută, dacă am vorbi în procente, ca acest conflict să fie declanșat de către Federația Rusă”. 

În acest context, în care foarte multe state din Europe de Est se pregătesc să primească refugiați din Ucraina, vă rog să 
îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Ce măsuri ați dispus a fi luate pentru a pregăti organizarea unor tabere de refugiați? 
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2. Unde vor urma să fie amplasate aceste tabere pentru refugiați? 
3. Există un plan de măsuri prin care să ajutăm parte din refugiați să se integreze în societatea românească, având în 

vedere lipsa forței de muncă calificată? 
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
*** 

 
Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat  
Obiectul interpelării: Ce sume au fost prevăzute pentru susținerea și organizarea unor posibile tabere de refugiați ucrainieni 

 

Stimate domnule prim-ministru, 
Având în vedere situația tensionată din Ucraina și faptul că mai multe state precum Polonia (care a anunțat deja o 

strategie pentru preluarea refugiaților în maxim 48 de ore), Estonia sau Lituania, se pregătesc să preaia din eventualele victime 
ale unei posibile invazii rusești în Ucraina, vă rog să îmi transmiteți dacă la nivelul Guvernului României a fost conceput un 
plan pentru alocarea unor sume de asistență umanitară de urgență referitoare la situația amintită mai sus. 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 
parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

*** 
 

Adresată: domnului Ioan-Marcel Boloș, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat  
Obiectul interpelării: Situația proiectelor la nivelul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării 

 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că ați preluat de curând portofoliul cercetării, inovării și digitalizării, vă urez mult succes în tot ce v-ați 

propus să întreprindeți la nivelul instituției și vă rog să mă sprijiniți cu următoarele date: 
1. Ce programe guvernamentale sau burse sunt disponibile pentru cercetare și inovare și în ce domenii? 
2. Ce proiecte sunt programate spre elaborare în vederea digitalizării serviciilor publice și a administrației? 
3. Ce sume sunt disponibile pentru anul 2022 pentru cercetare și inovare? 
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
*** 

 

Adresată: domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat  
Obiectul interpelării: Situația școlilor din România 

 

Stimate domnule ministru, 
Pentru o cât mai bună analiză asupra stadiului infrastructurii didactice, anterior accesării fondurilor de dezvoltare din 

Planul Național de Redresare și Reziliență, vă rog să îmi transmiteți următoarele date: 
1. Din totalul școlilor din fiecare județ, câte unități de învățământ nu beneficiază de apă curentă, canalizare, căldură, 

energie electrică și internet? 
2. Din totalul școlilor din fiecare județ, câte unități de învățământ nu sunt dotate cu toalete distincte pentru elevi, sală de 

mese pentru servirea unei mese calde, bibliotecă, laborator de informatică, sală de sport acoperită și teren de sport cu facilități? 
3. Din totalul școlilor din fiecare județ, câte unități de învățământ au fost reabilitate în vederea eficientizării consumului 

de energie? 
4. Există programe prin PNRR prin care se pot monta panouri fotovoltaice pe acoperișurile unităților de învățământ 

pentru producția de energie electrică? 
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

Programul Național „Anghel Saligny” este o șansă pentru viitorul României 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Necesitatea dezvoltării UAT-urilor este imperioasă pentru buna organizare, dar și dezvoltare a țării. Foarte multe 

localități școlesc și educă tineri inteligenți, de mare perspectivă, dar care, cel mai adesea la finalul ciclului liceal, decid să 
părăsească localitățile natale și să se îndrepte către municipii și marile centre universitare, precum București, Iași și Cluj, 
alegând, în marea lor majoritate, să nu se mai întoarcă. Prin acest „exod”, localitățile sunt private de oportunitatea ca acei tineri 
să facă o diferență în viața comunității lor. Evident, lanțul cauzal pentru această stare de fapt este unul de natură structurală, cu 
multiple ramificații. Însă, cred că nu riscăm să fim în eroare atunci când identificăm o parte din această problemă în 
discrepanțele dintre „metropolă” (capitală, municipii mari) și „imperiu” (restul UAT-urilor) în materie de dezvoltare. 

Deși a fost hulit de multă lume, majoritatea manipulați de o retorică populistă și mincinoasă, Programul Național de 
Investiţii „Anghel Saligny” adresează unele dintre cauzele acestor efecte descrise anterior. Chiar dacă poată părea la prima 
vedere doar un mijloc pecuniar la îndemâna primarilor, consider că implicațiile sale sunt mult mai adânci. Săptămâna trecută, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat ordinul comun cu Ministerul Energiei privind 
dezvoltarea reţelelor de distribuţie de gaze finanțate din Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Prin această 
normare, se asigură un serviciu de bază pentru cetățenii care nu sunt racordați la rețeaua de gaze naturale, programul permițând 
finanțarea înființării de noi sisteme de distribuție de gaze naturale, extinderea acestora, precum și modernizarea, prin 
transformarea celor existente în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale. Alocările bugetare, în valoare de 7,5 
miliarde de lei pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de gaze naturale, vor permite branșarea a aproximativ 196.000 de 
familii, iar în privința rețelelor de apă, canal și drumuri, Ministerul Dezvoltării a primit deja cereri de finanțare de la 97,5% 
dintre comunele, orașele, municipiile și județele din România. Aceste cifre nu pot decât să ne arate de ce Programul „Anghel 
Saligny” este vital pentru România.  

Potențialii beneficiari ai Programului vor putea depune solicitările de finanțare în termen de 45 de zile de la data 
publicării, în Monitorul Oficial, a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței pentru 
aprobarea Programului „Anghel Saligny”, iar selectarea obiectivelor de investiții se va face conform criteriilor stabilite prin 
aceleași norme. Ulterior aprobării listelor obiectivelor de investiții, beneficiarii vor trimite eventualele documente suplimentare 
necesare, iar după încheierea contractelor de finanțare, beneficiarii pot solicita din partea MDLPA decontarea sumelor 
necesare, precizează ministerul. Dezvoltarea și modernizarea României nu mai pot aștepta. Avem în față o șansă unică. 
Fonduri fără precedent pe care țara noastră le poate utiliza în vederea elaborării și executării de proiecte menite să ne racordeze 
la nivelul țărilor occidentale, către care tindem. Aproximativ 80 de miliarde de euro, PNRR și fonduri europene clasice, la care 
se adaugă și 10 miliarde de euro fonduri alocate prin Programul Național „Anghel Saligny” sunt la dispoziția noastră astăzi. 
Dacă ne dorim ca tinerii noștri să rămână în țară, chiar în localitățile natale, trebuie să fructificăm la maxim această 
oportunitate. 

Vă mulțumesc!        Deputat  
Florin Claudiu Roman 

*** 
Investim în educație! Investim în viitor! 

Stimați colegi, 
În urmă cu 171 de ani, se năștea Spriu Haret, figură marcantă a spațiului public românesc. A fost profesor, inspector 

școlar și ministru al Instrucțiunii Publice. Din toate funcțiile ocupate, a dovedit devotament față de școala românească. 
Haret a reprezentat cu demnitate PNL din postura de ministru de trei ori, în perioadele 1897-1899, 1901-1904 și 1907-

1910. Indiferent de greutățile vremurilor, ministrul liberal a reușit să impună pe agenda guvernului nevoia de reformă a 
învățământului. În urma eforturilor făcute de acesta, au rămas 2000 de școli. Unele dintre aceste școli funcționează în 
continuare. 
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 „Măsurile inițiate de Haret au dus la diminuarea analfabetismului de la 78% în anul 1899 la 60,7% în 1912, însă 
efectele în planul alfabetizării s-au resimțit mult după încheierea mandatelor sale”, potrivit dnei. Ramona Caramelea, 
cercetătoare la Institutul de Istoria Artei, într-un interviu acordat site-ului Europa Liberă.  

Prin buna organizare și determinarea cu care a impus planul de reformă al educației, Spiru Haret a reușit să redefinească 
satele românești. Rolul învățătorului a devenit foarte important în dinamica socială a vieții rurale românești. 

 „Cum arată astăzi școala, va arăta mâine țara”, obișnuia să spună Spiru Haret. Ne aflăm astăzi în fața unor noi 
provocări, iar modul în care tratăm organizarea sistemului de învățământ o să ne definească viitorul.   

Pentru echipa liberală, educația reprezintă șansa pe care fiecare națiune și-o acordă pentru viitor. Fără educație, nu 
putem asigura nici sănătatea, nici siguranța cetățenilor. România trebuie să fie țara în care fiecare cetățean își găsește șansa de 
a-și atinge potențialul, plecând de la accesul echitabil la o educație de calitate.  

Pentru ca educația să reprezinte fundația solidă pentru o societate puternică, trebuie să existe un program unitar al 
tuturor structurilor statului român, care să reunească soluțiile la provocările actuale, precum și strategia pentru adaptarea la 
provocările viitorului. Pentru a răspunde acestor nevoi, președintele Klaus Iohannis a inițiat proiectul „România Educată”, 
fundamentul pe care să putem construi România următoarelor generații. 

Viziunea liberală pune fiecare copil în centrul sistemului de învățământ. Trebuie să investim în educația timpurie, să 
combatem abandonul școlar și să convingem tinerii să studieze. Trebuie să încurajăm fiecare copil să-și descopere vocația. 
Astfel, vom putea avea noi generații pregătite să facă față provocărilor viitorului. Dacă vrem să avem tineri instruiți pentru 
meseriile necesare societății, trebuie să redăm demnitatea școlilor profesionale. Printr-o îmbunătățire a ofertei educaționale 
profesionale și printr-o conectare reală cu nevoile de pe piața muncii, putem răspunde la aspirațiile viitoarelor generații, dar și 
să punem la dispoziția companiilor cei mai bine pregătiți tineri. 

Atât în lupta cu pandemia, cât și în fața crizei din Ucraina, am devenit conștienți de pericolul cauzat de fake news. Dacă 
vrem să avem viitoare generații capabile să recunoască știrile false, trebuie să educăm copiii în spiritul adevărului și să le 
oferim acces la instrumentele necesare pentru a verifica veridicitatea informațiilor pe care le primesc. 

Avem datoria, ca reprezentați ai poporului în Parlament, să ducem mai departe moștenirea lui Spiru Haret. Prin 
susținerea proiectului România Educată, putem răspunde provocărilor viitorului. Investim în educație! Investim în viitor! 

Cu deosebită considerație,    
Deputat 

Florin-Alexandru Alexe 
*** 

Rezoluție a Parlamentului României pentru a condamna încercările  
Federației Ruse de a submina pacea pe continentul european 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Masarea de efective militare de către Federația Rusă, în apropierea graniței cu Ucraina, a generat panică la nivel 

internațional. Conform analiștilor și specialiștilor în domeniul relațiilor internaționale, aceste mișcări pe care Federația Rusă le 
face înseamnă o repetare a scenariului din 2014, când, printr-o schemă politico - militară, a ocupat Peninsula Crimeea. 

Încercările liderului Rusiei, Vladimir Putin, de a demonstra și de a reașeza echilibrul de putere pe plan internațional, pot 
duce la aruncarea în aer a păcii europene consolidate prin extinderea Uniunii Europene și a NATO. Toate încercările de 
descurajare a acestui act de agresiune limitată pe care o face prin înaintarea de trupe aproape de granița Ucrainei, un mod de a 
testa unitatea Alianței Nord-Atlantice și a statelor europene, se află la un pas de un război sângeros. Prețul ar putea fi unul 
extrem de mare, nu doar de pierderi de vieți omenești, ci unul costisitor și de uzură. Nicio națiune de pe acest pământ nu a 
prosperat pe timp de război, iar în situația de față, nici Federația Rusă nu va reuși miracolul. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Trăim un moment de cotitură privind echilibrul de putere pe plan internațional. În acest moment, țara noastră, chiar dacă 

are toate asigurările din partea aliaților noștri europeni și NATO, se află în imediata vecinătate a liniei de război. Prin 
parteneriatul strategic cu SUA, România beneficiază de toate garanțiile de securitate, în acest context marcat de instabilitate și 
tensiune în vecinătatea Mării Negre. Securitatea maritimă a țării noastre este deosebit de importantă, pentru că este granița de 
est a Uniunii Europene și face parte din flancul estic de apărare al Alianței Transatlantice. Iar, în momentul de față, este pusă la 
încercare nu doar securitatea maritimă a țării noastre, ci și redesenarea zonei de influență în Europa de Est. 

Noi, din poziția de parlamentari și aleși de către români, avem obligația, cel puțin politic, să condamnăm aceste 
încercări ale Federației Ruse de a submina pacea pe continentul european. În cazul în care această situație nu este dezamorsată, 
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într-un mod accelerat, în perioada următoare, pe plan diplomatic, tensiunile la granița Ucrainei de Est pot escalada într-o formă 
agresivă.  

Pe această cale, de la tribuna Parlamentului României, invit pe toți reprezentanții partidelor politice, în special pe 
președintele Camerei Deputaților și pe liderii de grup, să pregătească o rezoluție prin care, din acest for democratic, să 
condamnăm orice formă de diversiune care poate destabiliza suveranitatea unui stat european.  

Valorile noastre democratice, ca țară pașnică și care respectă dreptul internațional, trebuie confirmate printr-o rezoluție a 
Parlamentului României, pentru că astăzi, solidaritatea și mai ales pacea europeană sunt negociate cu tancurile la granița 
Ucrainei.         Deputat 

Bogdan-Iulian Huțucă 
*** 

Legile (aparent) mici care (ne) schimbă lumea 
 

Când am depus proiectul legislativ pentru 15 Februarie - Ziua Națională a Lecturii, am visat să devină un fenomen 
național. Așa cum este în multe alte țări, cum ar fi Statele Unite ale Americii, Franța sau Singapore. Sigur că reacțiile au fost 
variate, de la acuzații că mă preocupă festivismul, până la clasicele „altceva mai bun de făcut nu ai” sau „fix asta ne mai 
lipsea”. Din fericire, realitatea a bătut orice pesimism congenital sau blazare cronică.  

Unul dintre obiectivele acestei legi a fost ca fiecare copil din această minunată țară să aibă, de acum înainte, măcar un 
pretext pentru a-și aminti în fiecare an importanța lecturii. Acest lucru este de acum posibil, cu sprijinul: Ministerului 
Educației, care a decis ca în fiecare școală și grădiniță să se citească pe 15 februarie, la orele 11.00 și 14.00; al tuturor 
autorităților locale și centrale, care s-au mobilizat incredibil de rapid; al companiilor de stat și private; al muzeelor, 
bibliotecilor, librăriilor, editurilor, ONG-urilor, instituțiilor de presă; și al tuturor iubitorilor de carte care au primit cu bucurie 
această zi.  

Spiru Haret, pe care îl celebrăm de Ziua Națională a Lecturii, spunea că așa cum arată școala astăzi va arăta țara mâine. 
Dacă ce am văzut în ultimele zile în școlile din țară va deveni normalitate, viitorul este pe mâini bune. În preajma Zilei 
Lecturii, am pornit un maraton al evenimentelor dedicate. Am început cu două grădinițe din Frătești, județul Giurgiu, unde am 
citit povești minunate alături de copii de 3, 4 și 5 ani, împărtășind bucuria molipsitoare și curiozitatea autentică a unor copii 
frumoși și deștepți. Am continuat la Școala nr. 10 din Municipiul Giurgiu, unde am explorat, alături de copii de clase primare 
și gimnaziu, o mică parte din literatura română: Eminescu sau Minulescu, Caragiale sau Labiș, doine, mini-piese de teatru sau 
poezie sensibilă. A urmat liceul Ion Maiorescu, tatăl lui Titu Maiorescu (pe care îl amintim tot pe 15 februarie), pentru un 
dialog fascinant cu doamna Doina Rusti, despre iubirea de carte și toate universurile pe care lectura ni le deschide. Un alt 
eveniment marcant a fost o seară de carte alături de Lucia Ovezea, autoarea romanului “Dacă lumea s-ar sfârși mâine”, Aura 
Christi, unul dintre cei mai mari poeți români contemporani, profesor univ. dr. Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al 
Literaturii Române, domnul Mihai Firica și mulți alții îndrăgostiți de carte.  

Ziua de 15 februarie va fi marcată la această primă ediție de sute de evenimente în toată țara: școli, licee, inițiative 
private, dezbateri la Biblioteca Națională, BCU, Senatul României, concursuri, campanii. Chiar și curierii Poștei Române vor 
dărui cărți clienților. Zeci de personalități de cultură, artă, muzică, teatru sau film, scriitori, profesori sau oameni de radio și 
televiziune, oameni politici sau simpli cetățeni iubitori de carte marchează, fiecare în felul său, ziua lecturii. Toate acestea s-au 
întâmplat în fix o lună, pentru că legea a fost promulgată pe 14 ianuarie.  

Și ca o încununare a unui vis împlinit, zilele acestea a fost depus un proiect pentru Ziua Națională a Lecturii în 
Republica Moldova, după modelul din România. Frații noștri vor avea și ei această sărbătoare națională pe 14 februarie, de 
ziua marelui poet și inegalabilului român Grigore Vieru: “Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, eu toată viața am visat 
să trec Prutul.” 

De la un asemenea vis am pornit și eu atunci când am propus Ziua Națională a Lecturii. Și de la faptul că avem nevoie 
ca de aer de România cu carte, în țara în care citim mai puțin de cinci minute pe zi și în care o treime dintre români declară că 
nu au citit niciodată o carte. E interesant cum unii politicieni, care au votat împotriva propunerii mele legislative, se trezesc 
acum mari iubitori de carte, organizează evenimente și se pozează cu cartea lor preferată pe rețelele sociale. Mă bucur că au 
înțeles, probabil, cuvintele lui Titu Maiorescu, celălalt mare ctitor de cultură românească, pe care îl celebrăm de ziua lui și de 
Ziua Lecturii Naționale: “Scopul educației este nimicirea mărginirii egoiste a individului și supunerea lui la rațiunea 
lucrurilor”.         Deputat 

Sebastian Burduja 
*** 
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Reducerea taxării muncii, scăderea TVA şi menţinerea cotei unice sunt soluţiile liberale  
pentru ca veniturile românilor să nu fie afectate 

 

Dificultăţile apărute la nivel mondial ca urmare a creşterii de preţuri la energie, dar şi pe fondul aprovizionării deficitare 
cu materii prime, ne obligă să căutăm soluţii economice imediate. 

Veniturile românilor nu trebuie să fie afectate, iar PNL propune câteva măsuri care pot fi aplicate rapid. Una dintre 
acestea este reducerea taxării muncii prin scăderea CAS de la 25 la 20 la sută. Calculele specialiştilor PNL arată că o asemenea 
măsură ar face ca oamenii să rămână cu mai mulţi bani în buzunar, adică 300 de lei în plus la salariul net. În acest caz ar creşte 
veniturile tuturor românilor, adică şi celor care lucrează la stat, dar şi la angajaţii din zona privată. Această măsură a fost 
enunţată de PNL încă de anul trecut şi viza o scădere treptată a contribuţiilor până în anul 2024. 

O altă măsură propusă de PNL este reducerea TVA cu două puncte, de la 19 la 17 la sută. Decizia ar duce la scăderea 
preţurilor şi implicit la o calmare a inflaţiei, care a crescut simţitor în ultimele luni. Avem deja experienţa din 2016, când 
TVA-ul a fost diminuat de la 24 la 20 la sută, iar rata inflaţiei a scăzut cu patru procente. 

PNL consideră că reducerea taxelor este soluţia pentru a depăşi o situaţie complicată, nicidecum suprataxarea.  
De asemenea, nu vom avea creştere economică dacă îi împovărăm pe cei care produc mai mult. Astfel, PNL susţine în 

continuare cota unică de impozitare. Este o formulă corectă pentru toată lumea, pentru că indiferent de câştig se plăteşte 
acelaşi procent. Suntem împotriva introducerii de noi taxe, care ar duce la o creştere e inflaţiei şi nu la o scădere a acesteia. 

Cota unică de impozitare nu reprezintă o soluţie echitabilă, pentru că ar lua mai mulţi bani din buzunarele oamenilor 
care muncesc mai mult şi care câştigă mai bine. O astfel de decizie ar lovi serios în clasa de mijloc. PNL nu va accepta să 
penalizăm efortul şi succesul personal.       Deputat 

George Șișcu 
*** 

Reforma fiscală trebuie să-i încurajeze pe cei care muncesc! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Am observat că în spațiul public sunt aruncate frecvent tot felul de idei năstrușnice și propuneri de așa-zisă reformă 

fiscală, iar soluțiile preconizate sunt majorări de taxe sau de impozite prin care statul să ia bani mai mulți tot de la 
contribuabilii onești. Din punctul meu de vedere, aceasta nu-i nici reformă și nici vreo umbră de echitate între cetățenii români. 

Stimați colegi, 
Suntem cu toții de acord că avem nevoie de reforme structurale serioase și reale ca de aer, atât în domeniul pensiilor, al 

salarizării, al sistemului de educație și sănătate, precum și în domeniul fiscal. Cu toate acestea, cred că reformele ar trebui să 
conducă la rezultatul mult dorit de a elimina evaziunea fiscală pe principalele componente de venit ale bugetului de stat, acolo 
unde țara noastră este codașa Uniunii Europene. Când în România nu se colectează peste 30% din TVA, se pierd sume imense 
în zona accizelor și multe impozite pe profit sunt dosite bine de unele companii mari, nu este corect să se gândească cineva ca 
aceste probleme nerezolvate de zeci de ani să fie compensate prin impozite mai mari pe proprietate sau pe consum, plătite de 
românul de rând. Partidul Național Liberal a reușit să promoveze în anul 2022 un buget care să nu se bazeze pe impozite și 
taxe noi sau majorate și susține cu toată forța ca relansarea economică post-pandemie să fie ajutată de un cadru fiscal stabil, 
predictibil, stimulativ pentru cei care muncesc. 

Stimați colegi, 
Este foarte bine că în societatea românească s-a deschis discuția despre reforme structurale, care să fie susținute 

financiar din Programul Național de Redresare și Reziliență. Cu toate acestea, cred că ar trebui ca responsabilii de reforme să 
acționeze cu maximă prudență și profesionalism și să nu mai lanseze în societate idei care bagă frica în români, de tipul: nu 
mai avem voie să încălzim casele cu lemn de foc, procentul alocat pensiilor e prea mic și nu mai putem majora punctul de 
pensie sau că reforma fiscală înseamnă să-i impozităm mai mult pe cei onești, iar pe cei care n-au plătit niciodată impozite să-i 
lăsăm în pace. Asemenea afirmații generează neîncrederea românilor în reforme și nimeni nu își dorește acest lucru. 

Personal, susțin cu toată forța reformele de care românii și România are nevoie, susțin cu toată puterea faptul că 
fondurile europene trebuie să ne ajute să modernizăm țara și că reformele care se vor aplica în viitor trebuie făcute împreună 
cu românii, pentru interesele lor și nu împotriva acestora. 

Vă mulțumesc,        Deputat 
Ioan Balan 

*** 
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Educația este singura șansă pe care o avem! 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Educația reprezintă sabia și scutul cu care o națiune se apără în fața  
vicisitudinilor istoriei. O națiune se formează, se coagulează și prosperă prin educarea poporului. Așa cum enunță 

programul de guvernare, „educația reprezintă șansa pe care fiecare stat și-o acordă pentru viitor. Fără educație o țară nu 
poate garanta nici sănătatea, nici securitatea și nici prosperitatea”. În considerarea acestor aspecte, am primit cu bucurie 
vestea aprobării  proiectului-pilot „Masa caldă”, printre care se numără și trei unități de învățământ din Județul Constanța care 
vor beneficia. Este vorba despre „Ordonanța de Urgență privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat”. La nivel național, copiii 
din 150 de școli și grădinițe vor primi, și în semestrul al doilea, o masă caldă, prin acest program-pilot guvernamental. 
Începând cu anul 2020, Partidul Național Liberal a suplimentat numărul beneficiarilor de la 50 la 150 de școli, iar anul acesta, 
Guvernul Nicolae Ciucă a aprobat pentru continuarea programului, din fondul de rezervă al guvernului, suma de 66 de 
milioane de lei.  

Este bine să ne reamintim constant că educația nu este un moft. Oportunitatea oferirii accesului tuturor copiilor la 
educație nu poate face obiectul unei dezbateri trans-partinice. Indiferent de viziune, ideologie, credințe sau calcule, trebuie să 
spunem mereu răspicat că toți copiii au dreptul la educație, la perfecționare, pentru a-și putea pune, astfel, talentele și noțiunile 
acumulate în slujba lor și a României. Niciun copil, indiferent de mediul socio-economic din care provine, nu poate fi privat de 
acest drept, acela de a fi un cetățean conștient de sine.  

În urma aplicării acestui program, au fost înregistrate rezultate optimiste în ceea ce privește reducerea abandonului 
școlar și îmbunătățirea frecvenței elevilor la ore. Ca liberal, consider că, prin acest program, se asigură accesul echitabil și 
neîngrădit la educație, pentru toți copiii din România. Personal, am speranța, în urma aplicării proiectului-pilot, ca un număr 
cât mai mare de elevi din zonele defavorizate să fie beneficiarii acestui program. În momentul de față, la nivel național, avem 
aproximativ 65.000 de școlari ce primesc o masă caldă zilnic. Avem o datorie față de viitorul acestei țări. Numai cu tineri 
educați putem avea speranța ca România să își capete locul pe care îl merită în rândul națiunilor de frunte.  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Marian Crușoveanu 
*** 

Revitalizarea învăţământului liceal tehnic şi profesional, o șansă pentru diminuarea  deficitului de forță de muncă 
 

Impulsionarea învăţământului liceal tehnic şi profesional reprezintă o șansă uriașă pentru România anilor următori, în 
contextul deficitului acut de forță de muncă cu care ne confruntăm, accentuat, din păcate, în ultimii doi ani de pandemie. 

În acest context mai puțin favorabil, Guvernul a fost nevoit să majoreze contingentul de muncitori nou admiși pe piața 
autohtonă a forței de muncă la 100.000, având în vedere că oferta agenților economici este net superioară cererii de angajare 
din partea românilor. Pentru a rezolva aceste lipsuri din sistem, a fost nevoie imperativă de suplimentarea prezenței 
muncitorilor extracomunitari, deoarece este clar că nu existau alte soluții pentru salvarea unor sectoare esențiale ale economiei, 
precum construcțiile, HoReCa și agricultura. 

Pe de altă parte, învăţământul profesional şi tehnic, în integralitatea sa, cuprinde trei niveluri de calificare distincte, după 
cum urmează: învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu durata de 4 ani, organizat după finalizarea clasei a VlII-a, ai cărui 
absolvenţi pot dobândi certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor; învăţământul profesional cu mai 
multe alternative: învăţământ profesional de stat, organizat după finalizarea clasei a VlII-a, ai cărui absolvenţi pot dobândi 
certificat de calificare de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor; stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, 
organizate după finalizarea clasei a X-a de liceu, în urma cărora absolvenţii pot dobândi certificat de calificare de nivel 3 al 
Cadrului naţional al calificărilor; învăţământul postliceal, care cuprinde şcoala postliceală şi, respectiv, şcoala de maiştri, cu 
durata cuprinsă între 1,5 şi 3 ani, organizat după finalizarea liceului, ai cărui absolvenţi pot dobândi certificat de calificare de 
nivel 5 al Cadrului naţional al calificărilor. 

În România funcţionează în prezent un număr de aproximativ 1.200 de unităţi de învăţământ profesional şi tehnic, în 
care sunt şcolarizaţi peste 400.000 de elevi, în învăţământul tehnologic, profesional, postliceal și stagii de pregătire practică. 
Este lăudabil că, din acest punct de vedere, avem acum cifre mai mari decât în anul şcolar 1989-1990, când la nivel naţional 
funcţionau 798 de unităţi de învăţământ profesional, în care erau şcolarizaţi 304.533 elevi. 
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Este cât se poate de evident că, pe fondul crizei de personal calificat din economie, este nevoie de suplimentarea 
unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic, mai ales în domeniile care se confruntă cu probleme, cum sunt mecanică, 
electric, electronică şi automatizări, comerţ, turism şi alimentaţie, industrie alimentară, prelucrarea produselor din lemn, 
industrie textilă şi pielărie, construcţii, instalaţii şi lucrări publice, estetica şi igiena corpului omenesc, protecţia mediului, 
agricultură. 

În concluzie, consider că este nevoie să investim mai mult în școlile profesionale și de meserii, atât pentru pregătirea 
corespunzătoare a tinerei generaţii, în acord cu necesarul pieței forței de muncă, dar și în vederea relansării economiei 
naționale și a salvării afacerilor în care românii au investit bani, timp și muncă ani de zile. 

 

Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
Măsurile PNL de stimulare a economiei românești 

 

În viziunea PNL taxarea muncii este una extrem de ridicată în România, iar actualul regim fiscal trebuie îmbunătățit 
pentru a reduce astfel din povara care apasă pe umerii salariaților. Din păcate, țara noastră este fruntașă în topul țărilor 
europene în ceea ce privește problema sărăciei în muncă, astfel că statul român are obligația să găsească rapid soluții pentru a 
remedia acest indicator, care se răsfrânge asupra calității vieții de zi cu zi a românilor. 

Consider că doar încurajând inițiativa privată și reducând impozitul pe muncă vom putea cu adevărat să aducem 
plusvaloare economiei românești, în condițiile în care, în momentul de față, încă mai vorbim de aproximativ 1 milion de 
români care muncesc la negru. În acest sens, PNL propune scăderea contribuţiei pentru asigurări sociale (CAS) de la 25% la 
20% , o măsură care va duce, conform calculelor noastre, la creşterea veniturilor pentru toți salariații. Astfel, un angajat care 
acum câștigă salariul mediu va primi în plus aproximativ 317 lei.  

Totodată, Partidul Național Liberal mai susține necesitatea reducerii cotei TVA, ca măsură menită să tempereze inflația 
galopantă determinată în mod special de creșterea prețurilor la energie. Concret, propunem reducerea TVA cu un procent de 
2%, de la 19% la 17%, iar efectul acestei măsuri se va vedea rapid în timp, așa cum s-a întâmplat la momentul reducerii TVA 
de la 24% la 20% care a fost urmată de o scădere a inflației cu aproximativ 4 procente. 

Doar prin astfel de măsuri vom putea proteja economia românească și le vom putea asigura tuturor salariaților creșteri 
de venituri care să le permită să facă față mai ușor valului inflaționist cu care ne confruntăm. Aceasta este calea corectă pe care 
trebuie să mergem, nicidecum suprataxarea românilor dorită de ministrul PSD al finanțelor. 

PNL se opune, așadar, oricăror creșteri de taxe și propune în schimb scăderea poverii fiscale pentru toți salariații! 
Totodată, în opinia noastră, românii care au venituri suplimentare și care au plătit implicit taxele și impozitele aferente trebuie 
încurajați, nu penalizați! Doar în felul acesta vom putea asigura o creștere sănătoasă a economiei românești pe termen mediu și 
lung! 

Prin noi înșine pentru România!       Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
Modernizarea infrastructurii energetice este imperioasă 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Securitatea energetică reprezintă unul dintre pilonii strategici ai țării noastre. Interesele statului român trebuie 

salvgardate printr-o politică energetică coerentă, eficientă și predictibilă, care să răspundă adecvat responsabilității asumate de 
România în cadrul regional și comunitar, dar și să maximizeze oportunitățile oferite de poziționarea sa geografică. România se 
bucură de un statut, putem spune, privilegiat în rândul statelor din centrul și estul Europei. Țara noastră posedă un mix 
echilibrat de resurse energetice, ceea ce îi oferă un grad ridicat de independență și un avantaj în conturarea strategiilor privind 
acest sector.  

Chiar dacă avem o capacitate de producție ce poate satisface, în bună măsură, cererea domestică, totuși accesul la un set 
diversificat de resurse energetice nu este suficient. Pentru o cât mai eficientă exploatare a potențialului oferit de această 
arhitectură energetică avem nevoie de investiții solide pentru modernizarea capabilităților. Am primit cu bucurie vestea 
finalizării evaluării cererilor de finanțare depuse în a doua sesiune a apelului „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a 
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gazelor naturale”, program demarat de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din 
cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.   

Proiectele selectate, având o valoare cumulată a investițiilor de 180 de milioane de euro, vor garanta dezvoltarea 
rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale. În urma evaluărilor au fost selectate pentru finanțare, în limita alocării 
disponibile, primele 15 proiecte cu cel mai mare punctaj. O veste foarte bună pentru hunedoreni este selectarea a patru proiecte 
pentru finanțare, în localitățile Crișcior, Baru, Baia de Criș și Brad, cu o valoare totală de aproximativ 370 de milioane de lei. 
Hunedoara este un județ cu o importanță deosebită în istoria României, mai ales cea economică, în calitatea sa de pol industrial 
și energetic. Interesele României în sfera securității energetice sunt indisolubil legate de dezvoltarea județului Hunedoara. Este 
important de menționat faptul că Guvernul României a oferit posbilitatea ca proiectele rămase în afara limitei valorice ale 
apelului lansat în POIM să poată fi depuse prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, fiind astfel garantată 
egalitatea de șanse pentru toți cei care doresc să modernizeze rețelele de distribuție a gazelor naturale.  

România trebuie să investească consistent în componenta energetică, în primul rând pentru a diminua importurile, mai 
ales cele din Rusia, iar în al doilea rând pentru a-și consolida independența energetică, oferindu-se astfel cetățenilor țării 
siguranță și predictibilitate. Trebuie să profităm de bogățiile țării noaste cu responsabilitate și inteligență! 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Vetuța Stănescu 

*** 
Declarație politică 

Stimați colegi, 
Haosul din filialele PSD Iași și USR Iași arată că aceștia nu pot fi un partener stabil pentru guvernare locală.  
Atât timp cât persistă o carotare nesfârșită în interiorul filialei PSD Iași, cât timp organizații sunt dizolvate și 

conducerile sunt schimbate o dată la câteva luni, nu se va putea construi niciodată o punte de dialog cu aceștia.  
Această stare de fapt, de instabilitate și impredictibilitate crează confuzie în rândul primarilor PSD, care povestesc cu 

îngrijorare despre situația de degringoladă din PSD Iași, fracturată de tabere și conflicte interne. 
De partea cealaltă, în USR Iași, liderii partidului se suspendă între ei, pe rețelele de socializare. Filiala municipală și cea 

județeană se acuză de abuzuri, cenzură și risipă financiară. Evident că aceștia nu pot fi preocupați de problemele administrative 
ale Iașului, atât timp cât eforturile sunt concentrate pe scandaluri interne. 

Facem un apel la cele două filiale să înceteze carotajul intern și să își canalizeze eforturile pentru bunăstarea ieșenilor 
care așteaptă performanță de la forurile deliberative, indiferent că vorbim de comune, orașe, municipii sau județ, pentru că doar 
așa se poate crea o punte de dialog și colaborare pentru proiectele Iașului. 

Cu stimă,        Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
Declarație politică 

Doamnelor și domnilor deputați / Distinși colegi, 
Este important ca prin activitatea noastră să aducem îmbunătățiri reale în viața cetățenilor pe care îi reprezentăm. În 

ultimii doi ani alături de mai mulți dintre dumneavoastră am reușit să facem unele modificări pentru a veni în ajutorul celor 
care suferă de tulburări de spectru autist. Am organizat dezbateri pentru a descoperi care sunt nevoile stringente ce trebuie 
rezolvate. O parte dintre ele au fost.  

Mă bucur mult că săptămâna trecută au fost publicate în Monitorul Oficial Ordinele pentru aprobarea procedurii de 
actualizare a Clasificării ocupațiilor din România și privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România și 
a fost introdusă ocupația de analist comportamental. Acum în Clasificarea Ocupațiilor din România, analistul comportamental 
are codul 226927 în cadrul grupei de bază 2269 "Specialiști în domeniul sănătății neclasificați". Analistul comportamental este 
persoana care analizează și evaluează comportamentul persoanei afectate și realizează un plan pentru modificarea acestuia, 
precum și a factorilor de mediu care îl influențează. În viitorul apropiat Institutul ABA România va putea oferi atestat de liberă 
practică și va stabili standardele profesiei. 

Este important să avem oameni pregătiți pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie cu adevărat. De aceea, vă rog ca și pe 
viitor să susțineți proiectele legislative prin care vom îmbunătăți viața celor care suferă de tulburări de spectru autist 

Vă mulțumesc.        Deputat 
Mara Calista 

*** 
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Măsuri salvatoare ale Guvernului destinate pieței forței de muncă și dezvoltării economiei 
 

Guvernul român a adoptat o inițiativă lăudabilă, majorând la 100.000 numărul muncitorilor străini din afara Uniunii 
Europene care vor lucra în acest an în țară. Măsura este menită să acopere deficitul acut de forță de muncă, accentuat în ultimii 
doi ani de pandemie, în contextul în care foarte multe domenii de activitate ale economiei, îndeosebi construcțiile, agricultura 
și HoReCa, au fost puternic afectate. 

Conform unor date oficiale, anul trecut s-au înregistrat peste 260.000 de locuri de muncă vacante, o cincime dintre 
acestea fiind raportate de mai multe ori de către angajatori, deoarece nu s-au putut ocupa. În aceste condiții, importul de 
muncitori a devenit singura soluție viabilă pentru a rezolva problemele existente, fiind realmente un colac de salvare pentru 
foarte mulți angajatori autohtoni. 

Stabilirea contingentului de 100.000 de muncitori nou admiși pe piaţa forţei de muncă din România are rolul bine 
determinat de a regla piața cererii și a ofertei de locuri de muncă, în circumstanțele în care ofertele erau de aproape 500.000 de 
posturi, iar cererile din partea românilor nu depășeau 200.000. 

În acest fel, Guvernul Nicolae Ciucă oferă posibilitatea tuturor angajatorilor din țară să apeleze la resurse umane din 
străinătate, în cazul în care nu reușesc să găsească angajați români. Efectele majorării numărului muncitorilor străini care pot 
activa pe piața forței de muncă din România sunt benefice pentru antreprenori, care își vor salva astfel afacerile, dar și pentru 
economia națională, care va reuși în acest mod să se dezvolte și să scape de colaps.  

Decizia Executivului este, ca atare, una normală și firească, care se uzitează deja în foarte multe țări europene, 
confruntate cu aceleași deficite majore. 

Este de notorietate, în acest context, faptul că foarte mulți români au preferat să plece și să caute locuri de muncă mai 
bine plătite în alte țări, chiar și în perioada pandemiei, fapt ce a condus la această criză a forței de muncă, manifestată, din 
păcate, preponderent în rândul specialiștilor.  

În consecință, consider că majorarea numărului muncitorilor extracomunitari ce pot lucra în România reprezintă o 
măsură salvatoare pentru economia noastră, ba chiar poate constitui o acțiune rezilientă, atât pentru prezent, cât și pentru viitor. 

 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
Perioada de relaxări se apropie 

Dragi colegi,  
Având în vedere rata de infectări cu COVID-19 din ultimele zile, putem afirma că ne aflăm pe o pantă descendentă. Cu 

toate că valul 5 al pandemiei a produs efecte asupra secțiilor ATI și a condus la scenariul tragic în care am văzut copii internați 
în spitale datorită infectării cu SARS-CoV-2, în ultimele săptămâni am asistat la o ameliorare a situaței epidemiologice, 
numărul de cazuri ajungând la jumătate. Astfel, s-a demonstrat faptul că tulpina Omicron este într-adevăr mai contagioasă, dar 
mai puțin virulentă.  

În urmă cu aproximativ doi ani, pandemia era un inamic necunoscut. Acum însă, suntem familiarizați cu acesta, iar 
datorită progreselor științifice avem în prezent atât vaccinuri ca modalitate de prevenție, cât și tratament împotriva virusului. 
Executivul European a fost un intermediar eficient care a făcut posibilă distribuția echitabilă a vaccinurilor în Europa, precum 
și încurajarea de campanii pentru a-i determina pe cetățeni să se imunizeze. Strategia Comisiei Europene privind tratamentele 
împotriva COVID-19 ne-a confirmat încă o dată importanța apartenenței la UE și mecanismele de ajutor reciproc care există 
pe timp de criză. Această realitate a făcut posibil scenariul de acum, care proiectează o revenire la normalitate încă din această 
primăvară.  

Premierul României a confirmat această posibilitate. Cu toate că starea de alertă a fost prelungită cu încă 30 de zile, 
începând cu 7 februarie, au fost deja introduse relaxări, respectiv accesul în supermarketurile din mall-uri și pentru persoanele 
care nu au certificat COVID, adică cele care nu s-au vaccinat, nu au trecut prin boală sau nu au test. Ne dorim să ajungem la 
eliminarea certificatului verde în totalitate, însă nu ne vom opri din a-i încuraja, în continuare, pe români să se vaccineze. 
Numai prin imunizare am putut ajunge aici și să prevenim suprasolicitarea secțiilor de terapie intensivă.  

Întoarcerea la normalitate nu va însemna dispariția COVID-19. În schimb, va fi despre conviețuirea cu acest virus, 
despre responsabilitate individuală și despre măsurile de prevenție pe care fiecare român trebuie să le adopte în viața lui 
personală. România se va încadra astfel în rândul statelor europene care deja au implementat relaxări. Italia, prima țară din 
Europa care s-a confruntat cu un focar de COVID-19 a renunțat la masca de protecție în exterior de la începutul lunii. Urmează 
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Spania care va renunța la certificatul verde în anumite regiuni, în timp ce Danemarca, dar și Maria Britanie au adoptat deja 
măsuri care să aducă traiul la un nivel extrem de similar cu perioada pre-pandemică.  

Nu putem decât să sperăm că din primăvară, poate chiar înainte de Sărbătorile de Paști vom vedea în România o situație 
cât mai apropiată de normalitate, pentru a putea petrece sfintele sărbători alături de familie și cei dragi, fără restricții și 
obligativități. Însă, până în acel moment, trebuie ca fiecare dintre noi să se protejeze și să depună eforturi pentru a contribui la 
scăderea și mai pronunțată a cazurilor. Vaccinare este și va rămâne singura armă cu adevărat eficientă împotriva infectării cu 
SARS-CoV-2. Am speranța și încrederea că în următoarele luni, România va atinge pragul de 50% din populație vaccinată. Nu 
trebuie să scăpăm din vedere acest scop pentru a putea reveni la viața de dinainte de martie 2020.  

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 Întrebări 
 

Adresată domnului Lucian Romaşcanu, ministrul Culturii 
  

Salvarea Bisericii Franciscane din Cetatea Aradului 
Stimate domnule ministru, 
Biserica Franciscană din Cetatea Aradului este una dintre cele mai vechi și mai valoroase clădiri din județul Arad. 

Cetatea Aradului, un alt obiectiv emblematic care trebuie valorificat în interes național și local, a fost construită în jurul acestei 
biserici. Ulterior, clădirea în stil predominant baroc a devenit spital militar. Biserica este reprezentativă pentru 
multiculturalitatea Aradului și pentru apartenența noastră la spațiul cultural și spiritual european. Consider că un obiectiv de 
asemenea valoare, care exprimă legăturile noastre puternice cu spațiul central-european, deschiderea spre diversitate culturală, 
merită din plin atenția noastră. 

Deși face parte din patrimoniul arhitectural și cultural al Aradului și al României, din păcate, din cauza regimului neclar 
care caracterizează întreaga Cetate a Aradului, Biserica Franciscană se află în stare de degradare și are nevoie urgentă de 
investiții. 

Relația dintre Armată și Municipiul Arad evoluează favorabil, în această perioadă se face transferul de proprietate spre 
comunitatea locală. În bugetul municipiului Arad, s-au alocat fonduri pentru studiile de fezabilitate care pregătesc atragerea 
fondurilor europene pentru Cetatea Aradului. 

Consider că acum este un moment favorabil pentru proiecte destinate salvării și punerii în valoare a obiectivelor 
culturale, printre care se află și Biserica Franciscană din Cetatea Aradului. În acest context, vă rog să îmi spuneți care este 
strategia Ministerului Culturii pentru a pune în valoare Biserica Franciscană din Cetatea Aradului? 

Solicit răspuns scris la adresa bîlceas@yahoo.com.    
Cu deosebită considerație,       Deputat  

Sergiu Ovidiu Bîlcea 
*** 

Adresată domnului  Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
              

Fonduri europene pentru Cetatea Aradului 
Stimate domnule ministru, 
Valorificarea Cetății Aradului prin trecerea ei în circuitul civil, deschiderea spre cultură și spațiu de petrecere a timpului 

liber este un obiectiv de interes local și național. Prin istorie și arhitectură, prin posibilitatea de a oferi servicii educaționale și 
culturale într-un ambient deosebit, este un obiectiv care generează dezvoltare la nivel regional. Europa oferă numeroase 
exemple de bună practică, prin transformarea cu succes a cetăților în centre turistice și culturale. 

Zilele acestea au adus noutăți importante în relația dintre Armată și autoritățile locale, prin proceduri birocratice care 
facilitează transferul de proprietate de la Armată spre Municipiul Arad. Autoritățile locale se angajează să amenajeze un spațiu 
corespunzător pentru unitatea militară din Cetate, dar există deja posibilitatea de a începe procedurile pentru atragerea 
fondurilor europene. În bugetul Municipiului Arad au fost alocate fonduri pentru studiile de fezabilitate cu acest scop.  

Șansa de a valorifica Cetatea Aradului este strâns legată de accesarea fondurilor europene, suma estimată pentru 
transformarea obiectivului în centru civic este de aproximativ 200 de milioane de euro.  
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Vă reamintesc că în anul 2020, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a semnat un protocol cu Primăria Arad, 
pentru finanțarea valorificării Cetății Aradului cu cel puțin 80 de milioane de euro, prin PNRR. 

Având în vedere evoluția favorabilă a relației Armată – autorități locale, care deschide perspectiva etapelor preliminare 
pentru atragerea fondurilor europene, vă rog să ne spuneți care este strategia Guvernului pentru a atrage fonduri europene 
pentru Cetatea Aradului în următorii ani? 

Solicit răspuns scris la adresa bîlceas@yahoo.com.    
Cu deosebită considerație,      Deputat 

Sergiu Ovidiu Bîlcea 
*** 

Adresată domnului  Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Creșterea ratei inflației 
Stimate domnule ministru, 
Una dintre principalele preocupări în aceste zile se referă la situația ratei inflației. În acest moment, rata inflaţiei este cu 

mult peste ţintă, iar analiștii economici atrag atenția că aceasta ar putea să își continue trendul ascendent, ceea ce ar face ca 
lucrurile să scape de sub control şi ar fi foarte complicat să fie readusă inflaţia la 2,5%, fără costuri majore în economie. 

Domnule ministru, pentru a ține sub control rata inflației, BNR și Guvernul trebuie să se coordoneze și să acționeze 
urgent pentru a nu permite să se instaleze o asemenea taxă suplimentară pe veniturile românilor.  

De aceea, având în vedere contextul în care ne aflăm, aș dori să îmi transmiteți care sunt măsurile pe care Ministerul pe 
care îl conduceți le are în vedere pentru a contracara creșterea ratei inflației, dar și pentru a păstra echilibrul în buget.  

Menționez că doresc răspunsul scris. 
Vă mulțumesc!        Deputat  

George-Cătălin Stângă 
*** 

 

Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Scumpiri pentru produse agricole 
Stimate domnule ministru, 
Conform analizelor efectuate, sunt prognozate scumpiri majore pentru produsele agricole din 2022. Acest fapt are loc 

din cauza dispariției îngrășămintelor produse în România. Este important de menționat că fermierii români au ajuns să importe 
fertilizatori la prețuri de 3-4 ori mai mari din toate țările vecine.  

Această criză vine și în contextul în care cel mai mare producător de îngrășăminte din România, Azomureș, și-a oprit 
producția în decembrie 2021 datorită prețurilor extrem de ridicate la gaze. Așadar, criza prețurilor pentru produsele agricole 
este conectată direct cu cea de pe piața energetică, iar securitatea alimentară a României ar putea fi periclitată în anul 2022.  

 Cu toate că și alte state europene se află într-o dificultate similară, cazul României este unic din cauza faptului că nu 
mai este funcțională nici o fabrică care să producă îngrășăminte la noi în țară.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Aveți în vedere prezentare unui plan comun cu Ministerul Energiei pentru a remedia această problemă cât mai rapid? 
2. Care ar fi soluțiile imediate pentru ca România să nu mai fie dependentă de importurile de îngrășământ? 

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 
 

Plafonări pentru energie la consumatorul casnic 
Stimate domnule ministru,  
În cursul săptămânii trecute, Guvernul a urgentat prezentarea unei forme finale a schemei de compensare pentru marii 

consumatori, în contextul creșterii îngrijorătoare a prețurilor la energie electrică. Trebuie avut în vedere faptul că soluţii de 
compensare și pentru consumatorii mari de energie sunt necesare datorită efectelor avute asupra economiei în cazul în care 
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aceștia și-ar înceta activitatae.  Totodată, atât preţul la populaţie, cât şi preţul la IMM-uri a fost stabilit prin ordonanţa dată de 
guvern.  

În momentul de față se află în dezbatere diferite scenarii de plafonare a prețurilor pentru consumatorul casnic după ce 
expiră actuala schema de plafonare până la 80 de bani pe kilowatt.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Există posibiltatea de prezentare a unei scheme de plafonare a prețurilor pentru consumatorii casnici mai devreme de 1 

aprilie? 
2. Care sunt scenariile aflate în discuție?  

Solicit răspuns în scris.       Deputat 
Cu deosebită,         Mugur Cozmanciuc 

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

 
Modificarea PNRR 

Stimate domnule ministru,  
Conform declarațiilor făcute în spațiul public, PSD și-a manifestat intenția de solicita modificări ale PNRR în vederea 

majorării procentului din PIB acordat pensiilor. Comisia Europeană a susținut faptul că PNRR nu ar putea fi modifcat sau 
renegociat decât în condiții excepționale, precum dezastre naturale, întrucât ar duce la întârzierea reformelor.  

În ciuda acestui fapt, informațiile transmise de către Minister atestă faptul că nu ar fi dezirabilă o renegociere, ci mai degrabă 
o optimizare a procentului de 9,4% prevăzut la momentul actual pentru a rezolva inechitățile care se presupune că există în 
sistem. În același timp, considerați că nu ar fi o soluție optimă creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce procent credeți că ar fi optim pentru pensii? 
2. Considerați că și alte aspecte din PNRR trebuie „optimizate”?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății  
 

Relaxări viitoare 
Stimate domnule ministru,  
Conform declarațiilor făcute în spațiul public, România ar putea renunța la restricțiile împotriva răspândirii COVID-19 

până la sfârșitul lunii martie. Cu toate că valul 5 al pandemiei a provocat infectarea a peste 30.000 de români, rata de vaccinare 
a crescut în România, precum și în alte țări europene, fapt ce a motivat relaxările aplicate în Franța, Danemarca și Olanda, de 
exemplu.  

În ciuda acestui fapt, în România, rata vaccinări cu două doze se situează încă sub 50%, respectiv 41,11% și 12% cu 
doza booster, conform statisticilor publicate la începutul lunii februarie. Măsurile de relaxare ar urma să fie luate treptat, iar 
purtarea măștii în interior ar fi ultima măsură la care se va renunța. Se anticipează că în următoarele săptămâni rata de infectare 
va fi similară cu cea de la mijlocul lunii decembrie, deci la o incidență apropiată de 1. În acel moment va fi efectuată o 
reevaluare a măsurilor de sănătate publică și va fi propusă chiar renunțarea la certificatul digital.  

Față de cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Dacă se va renunța, într-adevăr, la restricții în luna martie, cum se va mai desfășura campania de încurajare a 

vaccinării în România? 
2. Dacă nu se va atinge pragul de 50% persoane vaccinate până la momentul relaxărilor, luați în considerare păstrarea 

certificatului digital? 
Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu deosebită stimă,         Mugur Cozmanciuc 

*** 
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Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu,  ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Asigurarea fondurile necesare în vederea finanțării studiilor de fezabilitate necesare  
creării de noi puncte de lansare a rachetelor antigrindină, în cadrul Unității de Combatere  

a Căderilor de Grindină Moldova 1 pentru  județele Botoșani și Suceava 
 

Stimate domnule ministru, 
Agricultura a reprezentat de-a lungul timpului unul dintre pilonii de bază ai economiei naționale, având anual un aport 

semnificativ la produsul intern brut. Cu toate acestea, schimbările climatice actuale au făcut ca producțiile culturilor de cereale, 
legume, livezi sau viță de vie să fie anual  puternic afectate de fenomenele meteorologice extreme fapt ce a determinat o 
scădere semnificativă a producției.  

În acest context, în ultimii ani  zona de Nord - Vest a României se confruntă cu căderi de grindină, furtuni și secetă, 
fenomene care perturbă grav activitatea fermierilor din zonă, provocându-le acestora pagube semnificative. Numai în bazinul 
pomicol Fălticeni din județul Suceava, în anul 2021 au fost înregistrate cinci episoade de grindină severă, ce au afectat 227,23 
ha, calamitate în proporție de  80-100%. În plus, pagubele au fost atât de consistente încât și producția pe următorii 2-3 ani va 
avea de suferit în condițiile în care atât lemnul, cât și formațiunile de nod au fost grav afectate.  

În mod concret, în ultimii patru ani la nivelul județelor Botoșani și Suceava situația calamităților se prezintă astfel:  

 
   
Având în vedere datele prezentate mai sus, precum și faptul că  proiectul de act normativ privind aprobarea obiectivelor 

etapa a XXII-a 2022 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 
2010-2024 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010 se află în etapa dezbaterii publice, vă solicit respectuos, să 
asigurați fondurile necesare în vederea finanțării studiilor de fezabilitate necesare creării de noi puncte de lansare a rachetelor 
antigrindină, în cadrul Unității de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iași pentru județele Botoșani și Suceava.   

De asemenea, menționez că la acest moment există un Studiu de prefezabilitate, care a identificat ca oportună înființarea 
a unui număr de 18 puncte de lansare pentru județul Suceava care protejează o suprafață de aproximativ 360.000 ha, iar pentru 
județul Botoșani un număr de 25 de puncte de lansare cu o suprafață de protejare de aproximativ 348.000 ha.  

Vă mulțumesc,  
Solicit răspuns în scris.                    Deputat 

Costel Şoptică 
*** 
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Adresată domnului Ioan Marcel Bolos, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
      domnului  prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Generarea unui sistem digital național pentru identificarea istoricului medical al pacienților 
 

Stimate domnule ministru,  
Mai mulți cetățeni mi-au semnalat, în cadrul audiențelor, că Dosarul Electronic de Sănătate este foarte greu accesibil, 

chiar nu funcționează de cele mai multe ori. Deși un astfel de sistem este vital în situațiile de urgență, pentru pacienții 
inconștienți cărora nu le este cunoscut istoricul medical, aplicația web nu funcționează corespunzător, iar cardurile medicale 
sunt disfuncționale sau au stocate informații incomplete.  

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este strategia ministerului pentru operaționalizarea sistemului și completarea bazelor de date existente? 
2. Care este calendarul asumat pentru rezolvarea problemelor de funcționare ale sistemului actual? 
3. Care sunt principalele îmbunătățiri pe care le vizați și în ce orizont de timp? 

Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris în termenul legal. 
Cu deferență,         Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Constantin-Florin Mitulețu-Buică, președintele Autorității Electorale Permanentă 
 

Finanțarea partidelor politice 
Stimate domnule președinte, 
Conform informațiilor din spațiul public, anumite partide politice din România încasează sume foarte mari din donații. 

În unele cazuri, sumele respective erau mai mari chiar decât veniturile donatorilor, conform declarațiilor de avere. 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Care sunt competențele AEP în spețele enumerate mai sus? Ce măsuri puteți dispune, dacă aceste informații se verifică 

în urma unui control oficial? 
2. S-au realizat până acum investigații care să asigure aplicarea Legii nr. 336/2006 privind reglementarea finanțării 

activităților partidelor politice asupra partidelor politice din România? 
3. Dacă da, care sunt principalele concluzii, ce abateri au fost constatate și ce măsuri au fost dispuse? 
4. Dacă nu, considerați să realizați o amplă investigație? Când veți derula această investigație? 
5. Care sunt cele mai mari sancțiuni aplicate partidelor politice din România, în ultimii 5 ani, și care au fost motivele? 

Cu deferență,      
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 
Adresată domnului prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

Psihologi clinicieni în instituțiile de învățământ preuniversitar 
Stimate domnule ministru, 
În urma unei întâlniri avute cu reprezentanții asociațiilor de elevi din România mi s-a adus la cunoștință că tot mai mulți 

elevi se confruntă cu stări anxioase și depresive care le pot afecta grav dezvoltarea personală și profesională. Din păcate, 
aceștia nu găsesc sprijin nici în familie, dar nici în sistemul de învățământ. Consilierii școlari fie nu au competențe 
profesionale de terapie individuală, fie sunt alocați unui număr mare de studenți/ unitate de învățământ. Mai mult, un ordin de 
ministru care reglementează consilierea școlară interzice elevilor mai mici de 18 ani să meargă la terapie fără acordul 
părinților, aspect total absurd din perspectiva garantării sănătății mintale a elevilor. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
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1. Dacă Ministerul Sănătății susține introducerea unui psiholog clinician cu drept de liberă practică în fiecare unitate de 
învățământ preuniversitar? 

2. Dacă Ministerul Sănătății ar susține o inițiativă legislativă prin care serviciile de terapie psihologică pentru elevi să fie 
decontate integral prin Casa de Asigurări de Sănătate? 

3. Ce măsuri ia Ministerul Sănătății pentru tratarea anxietății la copiii mai mici de 18 ani? 
Cu deferență, 

Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
      domnului Mihai Alecu, președinte, inspector de Stat șef al Inspectoratului de Stat         
      Pentru Controlul în Transportul Rutier 

Controlul în transportul public rutier de persoane 
Stimate domnule ministru, 
Stimate domnule președinte, 
După promovarea OUG nr. 51/2019 de către Președintele ANRSC și transformarea transportului județean de persoane 

din transport public în transport comercial, mai mulți operatori au încălcat frecvent normele de calitate și siguranță în 
transporturi, punând viața pasagerilor în pericol, în special pe cea a copiilor. În concret, mai mulți operatori au tergiversat 
efectuarea controalelor anuale privind calitatea mijlocului de transport și au transportat frecvent mai multe persoane decât 
numărul maxim de locuri admise în autovehicul.  

În ceea ce privește transportul școlar al elevilor, respectiv rutele de transport județean și interjudețean utilizate de către 
elevii navetiști, operatorii de transport, pentru a-și maximiza profitul, transportă mai mulți elevi decât numărul de locuri 
maxim admis în respectivul autovehicul.  

În urma unei întâlniri cu reprezentanții elevilor din România, aceștia semnalează că mijloacele de transport care 
operează pe rutele utilizate de elevii navetiști sunt, de regulă, învechite, emană noxe și zgomote puternice, prezintă defecțiuni 
în mers, sunt murdare și cu mobilierul dezintegrat/ incomplet. Elevii sesizează aceeași problemă majoră a transportării unui 
număr de elevi peste numărul maxim admis în autovehicule.  

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este numărul de controale efectuate de ISCTR, în ultimii 4 ani, la operatorii de transport public local, județean și 
interjudețean de persoane? 

2. Care sunt constatările, măsurile dispuse și sancțiunile aplicate în urma controalelor de la pct 1? 
4. Ce măsuri a luat ISCTR pentru identificarea și sancționarea operatorilor de transport public județean care transportă 

elevi peste numărul maxim admis în autovehicul? 
5. Ce măsuri va lua ISCTR pentru protecția elevilor în timpul efectuării navetei școlare cu diverse mijloace de transport 

rutier? 
6. Dacă ISCTR are cunoștință de faptul că există operatori de transport fără licență care operează pe rute județene și 

transportă frecvent elevi care fac naveta? Ce măsuri va lua pentru sancționarea acestor operatori? 
Cu deferență,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
domnului Ionel Tescaru, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul      
Serviciilor Comunitare 

Controale ANRSC la transportul public local de persoane 
Stimate domnule ministru, 
Stimate domnule președinte, 
 Potrivit art. 20, alin. (1), lit. i) din Legea nr. 51/2006, ANRSC ”organizează sistemul de monitorizare, evaluare și 

control în teritoriu privind modul de aplicare a prevederilor prezentei legi și a legislației sectoriale specifice fiecărui 
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serviciu”. Potrivit alin. (3) dn același articol, ”raporturile juridice dintre A.N.R.S.C. și operatorii serviciilor de utilități publice 
sunt raporturi de monitorizare, evaluare și control privind respectarea condițiilor de acordare a licențelor și autorizațiilor, a 
procedurilor de stabilire, ajustare și modificare a prețurilor și tarifelor”.  

 În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este numărul de controale efectuate de ANRSC, în ultimii 3 ani, la operatorii de transport public local, județean și 
interjudețean de persoane? 

2. Care sunt constatările, măsurile dispuse și sancțiunile aplicate în urma controalelor de la pct 1? 
3. Care sunt rezultatele controalelor de la pct. 1 în funcție de următoarele obiective: 
a) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în relația cu utilizatorii; 
b)  calitatea serviciilor furnizate/prestate; 
c) indicatorii de performanță ai serviciilor furnizate/prestate; 
d)  modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de 

utilități publice; 
e) modul de formare, stabilire, modificare și ajustare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice. 
4. Consiliile județene au încheiat contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane? În 

ce județe nu s-au încheiat aceste contracte, care este motivul și ce sancțiuni se aplică? 
5. Dacă, în prezent, operatorii de transport public județean de persoane dețin licenţe de traseu noi sau în prelungire? 
6. Ce măsuri a luat ANRSC pentru garantarea acordării gratuității elevilor la transportul public județean de persoane și 

asigurarea acestui transport? 
7. Cum se asigură ANRSC de respectarea Deciziei nr. 1479/2021 din  06.12.2021 a Curții de Apel Constanța? 

Cu deferență,      
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată domnului Ionel Tescaru, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Serviciilor 
Comunitare 

Depozitare ilegală de deșeuri în sectorul 1 București 
Stimate domnule președinte, 
Conform unor date apărute în presă1, curtea sediului Administrației Domeniului Public (ADP) Sector 1 din Complexul 

social de serviciu Odăii al administrației publice locale conduse de primarul Clotilde Armand este plin de maldăre de gunoaie. 
Surse din cadrul ADP Sector 1 au precizat, pentru “România liberă”, că nu există contract cu groapa de gunoi. Astfel, mai 
menționează aceeași sursă, timp de un an de zile, firmele care au contracte cu Primăria Sectorului 1 pentru curățarea spațiilor 
verzi au depozitat deșeurile în curtea ADP. 

Chiar la adresa Șoseaua Odăii nr. 3 – 5, unde se află sediul ADP Sector 1 a cărui curte este plină cu maldăre de gunoaie, 
Primăria Sectorului 1 are un complex social de serviciu. În acest complex ar trebui adăpostite și îngrijite persoane care provin 
din medii defavorizate. De asemenea, tot la această adresă figurează și un centru de adopție câini. 

Potrivit art. 20, alin. (1), lit. i) din Legea nr. 51/2006, ANRSC ”organizează sistemul de monitorizare, evaluare și 
control în teritoriu privind modul de aplicare a prevederilor prezentei legi și a legislației sectoriale specifice fiecărui 
serviciu”. Potrivit alin. (3) din același articol, ”raporturile juridice dintre A.N.R.S.C. și operatorii serviciilor de utilități 
publice sunt raporturi de monitorizare, evaluare și control privind respectarea condițiilor de acordare a licențelor și 
autorizațiilor, a procedurilor de stabilire, ajustare și modificare a prețurilor și tarifelor”.  

 În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă ANRSC va efectua un control la operatorii care au contracte cu Primăria Sectorului 1 pentru curățarea spațiilor 
verzi în vederea  verificării modului în care au depozitat deșeurile rezultate din această activitate? 

                                      
1

 Laurențiu Mușoiu, ”Curtea ADP, noua groapă de gunoi a sectorului 1. VIDEO”, Romanialiberă.ro, 3 februarie 2022, disponibil la: 
https://romanialibera.ro/la-zi/investigatii-romania-libera/incognito/curtea-adp-noua-groapa-de-gunoi-a-sectorului-1-video/; accesat la data 
de 05.02.2022. 
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2. Dacă operatorii prevăzuți la pct. 1 dețin licențe pentru prestarea serviciului de salubrizare spații verzi? 
3. Cine sunt operatorii care au depozitat deșeurile  la adresa Șoseaua Odăii nr. 3 – 5? 
4. Dacă Primăria Sectorului 1 București deține, în mod autorizat, stații de sortare deșeuri, rampe de transfer deșeuri și 

puncte de colectare deșeuri? Care sunt acestea și unde sunt localizate? 
Cu deferență, 

Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
Adresată doamnei Marioara Artemis Gatej, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu 

 

Depozitare ilegală de deșeuri în sectorul 1 București 
Stimată doamnă comisar general, 
Conform unor date apărute în presă2, curtea sediului Administrației Domeniului Public (ADP) Sector 1 din Complexul 

social de serviciu Odăii al administrației publice locale conduse de primarul Clotilde Armand este plin de maldăre de gunoaie. 
Surse din cadrul ADP Sector 1 au precizat, pentru “România liberă”, că nu există contract cu groapa de gunoi. Astfel, mai 
menționează aceeași sursă, timp de un an de zile, firmele care au contracte cu Primăria Sectorului 1 pentru curățarea spațiilor 
verzi au depozitat deșeurile în curtea ADP. 

 Chiar la adresa Șoseaua Odăii nr. 3 – 5, unde se află sediul ADP Sector 1 a cărui curte este plină cu maldăre de 
gunoaie, Primăria Sectorului 1 are un complex social de serviciu. În acest complex ar trebui adăpostite și îngrijite persoane 
care provin din medii defavorizate. De asemenea, tot la această adresă figurează și un centru de adopție câini. 

 În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă Garda Națională de Mediu va efectua un control la operatorii care au contracte cu Primăria Sectorului 1 pentru 
curățarea spațiilor verzi în vederea  verificării modului în care au depozitat deșeurile rezultate din această activitate? 

2. Dacă operatorii prevăzuți la pct. 1 vor fi amendați pentru depozitarea ilegală a deșeurilor în zona menționată? Care 
este cuantumul amenzii? 

3. Dacă Primăria Sectorului 1 București va fi amendată pentru depozitarea ilegală a deșeurilor pe un teren pe care-l are în 
proprietate? Care este cuantumul amenzii? 

4. Cine sunt operatorii care au depozitat deșeurile  la adresa Șoseaua Odăii nr. 3 – 5? 
5. Dacă Primăria Sectorului 1 București deține, în mod autorizat, stații de sortare deșeuri, rampe de transfer deșeuri și 

puncte de colectare deșeuri? Care sunt acestea și unde sunt localizate? 
6. Unde și în cât timp vor fi transportate deșeurile de Șoseaua Odăii nr. 3 – 5 și în ce mod vor fi neutralizate? 
7. Ce măsuri de decontaminare a zonei se vor lua? 

Cu deferență, 
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată domnului prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Intrarea în vigoare a cadrului legislativ privind dezvoltarea capacității pentru managementul  
serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate 

Stimate domnule ministru, 
Prin Programul Național de Redresare și Reziliență, România și-a asumat ”Intrarea în vigoare a cadrului legislativ 

privind dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate” 
ca jalon pentru T2 2022. 

                                      
2

 Laurențiu Mușoiu, ”Curtea ADP, noua groapă de gunoi a sectorului 1. VIDEO”, Romanialiberă.ro, 3 februarie 2022, disponibil la: 
https://romanialibera.ro/la-zi/investigatii-romania-libera/incognito/curtea-adp-noua-groapa-de-gunoi-a-sectorului-1-video/; accesat la data 
de 05.02.2022. 
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Modificările vizează legea principală care reglementează sectorul sănătății (Legea nr. 95 din 2006, astfel cum a fost 
modificată). În plus, pentru a operaționaliza modificările aduse acestei legi vor intra în vigoare mai multe hotărâri de guvern. 
Principalele dispoziții ale actelor legislative nou introduse: 

— vor adapta criteriile de competență pentru înscrierea la concursurile pentru posturi de conducere în domeniul 
sănătății; 

— vor ajusta criteriile de calitate pentru programele de formare în domeniul managementului serviciilor de sănătate; 
— vor actualiza cerințele pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor medicale; 
— vor dezvolta și vor consolida corpul de experți în managementul serviciilor de sănătate; 
— vor dezvolta auditarea și evaluarea programelor de formare în domeniul managementului serviciilor de sănătate. 
Actele normative nou adoptate vor contribui la profesionalizarea managementului serviciilor de sănătate, prin elaborarea 

criteriilor de competență pentru personalul de specialitate. 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Care este stadiul implementării jalonului? 
2. Ce măsuri de reformă se vor lua în domeniul managementului spitalicesc raportat la experiențele tragice din timpul 

pandemiei cu COVID? 
3. Ce măsuri se vor lua pentru decongestionarea secțiilor UPU și orientarea pacienților către serviciile medicale din 

policlinici și medicină de familie? 
4. Ce  măsuri se vor lua în domeniul securității în muncă a personalului medical? 
5. Dacă se va micșora numărul de pacienți consultați/ medic și se va crește capacitatea resurselor umane implicate în 

actul medical? 
6. Dacă se va crește numărul ofertei de servicii medicale publice pe statul le garantează cetățenilor? Care vor fi acestea? 
7. Dacă se vor lua măsuri pentru prevenirea consumului necontrolat de medicamente fără prescripție medicală prealabilă? 

Cu deferență,         Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 

 

Inventarierea patrimoniului Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia 
Stimate domnule ministru, 
În spațiul public se vehiculează că din cadrul Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia, după retrocedarea acesteia 

autorităților române la data de 25 mai 2021, s-au sustras obiecte de patrimoniu esențiale. Lipsa acestora ar fi fost constatată de 
către noua administrație a bibliotecii.  

Deoarece toate bunurile din bibliotecă fac parte din patrimoniul cultural național al statului român se impune o amplă 
anchetă privind aceste suspiciuni rezonabile.  

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Cunoașteți faptul că s-au sustras obiecte de patrimoniu din cadrul  Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia imediat 
după retrocedarea acesteia către statul român? 

2. Dacă s-a efectuat o nouă inventariere a bunurilor din Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia după retrocedarea acesteia 
către statul român? 

3. Dacă există diferențe între inventarierea făcută de autoritățile românești și arhivele de inventariere de dinaintea 
preluării bibliotecii? Dacă da, ce bunuri lipsesc? 

4. Dacă există suspiciuni rezonabile că bunurile au fost sustrase de către sau în beneficiul unor entități ale statului 
maghiar?  Dacă da, ce măsuri au întreprins autoritățile române? 

5. Dacă a fost sesizat Ministerul Public privind infracțiunile de furt ale unor obiecte de patrimoniu cultural din Biblioteca 
Batthyaneum din Alba Iulia? 

6. Care este planul de reorganizare al bibliotecii și când se vor finaliza lucrările de inventariere, reabilitare și organizare 
muzeală? 

Cu deferență,       Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 
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Adresată domnului prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Plata chiriei pentru medicii rezidenți 
Stimate domnule ministru, 
În sistemul apărare, ordine publică și securitate națională, precum și în sistemul magistraturii, personalului angajat i se 

asigură plata totală sau parțială a chiriei dacă acesta nu domiciliază în circumscripția locului de muncă.  
Din informațiile pe care le dețin, medicii rezidenți din România nu beneficiază de un asemenea drept, fiind nevoiți ca 

din salariul mic pe care-l au să acopere și costurile de cazare. În orașe precum București sau Cluj-Napoca, chiriile au depășit 
deja cu mult valoarea unei rate lunare bancare și fac aproape imposibil pentru medicul rezident să poată locui aproape de 
spitalul unde lucrează (de regulă, în centrul orașelor).  

Foarte mulți medici rezidenți din orașele mari, care nu lucrează pe specializările unde se acordă sporuri de până la 85%,  
trăiesc de pe o lună pe alta, sunt nevoiți să-și ia chirii la marginea orașului și sunt nevoiți să primească bani de la părinți pentru 
a se putea întreține. Această greutate de a-și asigura propriul trai generează atât o scădere a calității vieții medicului, dar și o 
scădere a calității actului medical pe care acesta îl exercită. Mai mult, lipsa resurselor materiale facilitează fenomenul corupției 
în spitale. Deși săvârșirea unei fapte de corupție nu poate fi justificată de eventuale probleme materiale, este o realitate faptul 
că lipsa resurselor facilitează un astfel de comportament profund antisocial. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă Ministerul Sănătății susține plata totală sau parțială a chiriei medicilor rezidenți care nu lucrează la un spital din 
circumscripția domiciliului acestora? 

2. Dacă Ministerul Sănătății va iniția un proiect de act normativ în scopul acordării acestui drept medicilor rezidenți, pe 
toată durata rezidențiatului? 

3. Dacă Ministerul Sănătății are în vedere soluționarea și în alte moduri a problemelor locative ale medicilor rezidenți? 
Cu deferență,      

Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
Adresată domnului prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Plata gărzilor pentru rezidenți 
Stimate domnule ministru, 
Foarte mulți rezidenți sesizează faptul că nu le sunt plătite gărzile, deși aceștia fac, de cele mai multe ori, cele mai multe 

gărzi dintre toți medicii. Potrivit art. 3, 4 și 5 din capitolul II la Anexa II la Legea nr. 153/2017, personalul medical care 
efectuează gărzi trebuie să fie plătit pentru acestea. Conform art. 166, alin. (4) din Codul muncii, neplata salariului poate 
determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului. 

Neplata gărzilor rezidenților a condus și conduce la un exod masiv al tinerilor medici în străinătate, unde gărzile și orele 
suplimentare sunt toate plătite. În prezent, Ministerul Sănătății, prin neplata gărzilor rezidenților, susține munca la negru și 
favorizează epuizarea tinerilor medici. Pe fondul efortului crescut pe durata pandemiei de COVID ne putem aștepta ca un 
număr mare de medici rezidenți să părăsească  sistemul sanitar românesc și să se stabilească definitiv în străinătate. Acest fapt 
nu reprezintă doar o criză demografică serioasă, ci și o criză sanitară și de capital uman autohton. 

Mai mult, există spitale, precum Spitalul Universitar de Urgență București, unde medicilor rezidenți li se solicită să facă 
ore suplimentare imediat peste gardă, lucru nepermis nici din punctul de vedere al legislației muncii, nici din punctul de vedere 
al eficienței actului medical. Un medic care muncește mai mult de 24 de ore reprezintă un real pericol atât pentru el, cât și 
pentru pacienții pe care-i tratează după cele 24 de ore. 

Medicii rezidenți din România trag un semnal de alarmă că nu sunt respectați la locul de muncă, că sunt victime ale 
abuzurilor coordonatorilor și șefilor de secție și că mediul în care lucrează este unul total neprielnic dezvoltării lor personale și 
profesionale. Această caracterizare sumară este de natură a ne îngrijora cu privire la viitorul medicinei românești, a calității 
actului medical și a perspectivelor de dezvoltare a tinerelor generații de rezidenți în actualul sistem sanitar.  

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este motivul legal pentru care nu sunt plătite toate gărzile și orele suplimentare rezidenților? 
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2. Ce măsuri va întreprinde Ministerul Sănătății pentru plata gărzilor și a orelor suplimentare ale medicilor rezidenți? 
3. Ce măsuri va lua Ministerul Sănătății pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale medicilor rezidenți? 
4. Dacă Ministerul Sănătății va lua măsuri de implicare activă a medicilor rezidenți în procesul decizional de la nivelul 

spitalelor unde aceștia activează? 
Cu deferență,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

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

Implicarea autorităţilor locale în diminuarea fenomenului câinilor comunitari 
 

Stimate domnule ministru, 
Din păcate, cazul copilului de șase ani din comuna Cotul Văii, județul Constanța, ucis de câini la sfârșitul anului trecut, 

este extrem de grav și se impun a fi luate decizii în consecință. 
Autorităţile locale din localitățile României nu reuşesc să colaboreze activ cu ONG-urile care se ocupă de adopţiile 

câinilor comunitari, astfel încât numărul oamenilor care ajung la spital muşcaţi de maidanezi este în continuă creştere. 
Consider că autorităţile locale trebuie determinate să se implice mai mult în găsirea unor spaţii pentru câinii comunitari, 

iar dumneavoastră le puteţi sugera idei și programe în acest sens. 
Vă întreb cu respect: 

1. Există o statistică oficială cu privire la câinii găzduiţi în adăposturi, atât la nivel național, precum și în județul Mureș? 
2. Care este prevederea legală privind obligativitatea autorităţilor locale de a îngriji câinii de pe străzi? 
3. Ce măsuri veți dispune pentru ca astfel de incidente să nu se mai repete? 

Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Ervin Molnar 
*** 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Infracţiunile contra vieţii săvârşite de minori 
Stimate domnule ministru, 
În ultima perioadă, infracţiunile grave şi deosebit de grave, cu autori minori, s-au înmulţit parcă mai mult ca niciodată. 

Consider că autorităţile abilitate ale statului trebuie să ia măsuri drastice pentru stoparea acestui fenomen al copiilor 
transformaţi în infractori extrem de periculoşi, care iau  fără somaţie viaţa altor copii nevinovaţi, dar şi a unor oameni care îşi 
duceau viaţa în linişte. 

Un potenţial motiv al creşterii numărului infractorilor minori l-ar putea constitui faptul că societatea românească este 
într-un declin moral fără precedent, generat, probabil, atât de lipsa educaţiei, de insuficienţele materiale ale părinţilor, de 
absenteismul şcolar şi analfabetism, şi, nu în ultimul rând, de absenţa unor modele pozitive. Subliniez că asemenea evenimente 
nedorite cunosc o recrudescenţă îngrijorătoare pentru evoluţia societăţii româneşti în ansamblul ei, fiind vorba despre viitorul 
tinerei generaţii. 

Vă întreb respectuos: 
1. Care este numărul infracţiunilor de omor şi tentativă de omor comise de persoane minore în 2021, atât la nivel 

naţional, cât şi în judeţul Mureș? 
2. Care sunt pedepsele maxime primite de minorii consideraţi vinovaţi de astfel de fapte? 
3. Ce strategie are Ministerul de Interne pentru a preveni transformarea în ucigaşi a tinerilor noştri, mă refer îndeosebi la 

minori? 
Solicit răspuns scris.        Deputat 

Ervin Molnar 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 

 Declarații 
Siguranța cetățenilor primează! 

Stimate domnule președinte, dragi colegi,  
În 2019 România a înregistrat 10.000 de  accidente rutiere și 96 de morți din accidente rutiere la un milion de locuitori. 

Am reușit astfel performanța de  a fi pe primul loc în Uniunea Europeană cu această rată a mortalității.  
O spun, evident, cu amărăciune. Această statistică este una care ar trebui să tragă un semnal de alarmă major.  
Domnule ministru de interne Lucian Bode, domnule ministru al transporturilor Sorin Grindeanu, stimați colegi 

parlamentari vă adresez o singură întrebare: câți morți trebuie să avem anual în accidente rutiere pentru a implementa măsurile 
care să garanteze siguranța cetățenilor în trafic?  

Mare parte din accidentele rutiere sunt provocate de nerespectarea vitezei legale. În lipsa unei legislații care să permită 
montarea de radare fixe și mobile ca în țările civilizate noi am apelat la soluții alternative.  

Am amenajat ronduri la intrarea și ieșirea din localități. În teorie, ele au rolul de limitator de viteză. Dar, după multe 
drumuri și vizite la mine în județ, în Mureș, am constatat că ele au devenit pur și simplu un pericol la fel de mortal ca viteza 
excesivă.  

În condiții de vizibilitate redusă șoferii neexperimentați nu le văd și plonjează direct în ele. În alte situații șoferii 
încearcă să treacă pe lângă ele în viteză și le acroșează riscând să derapeze apoi spre trotuarele pentru pietoni sau în șanțuri 
uriașe.  Rezultă accidente cu persoane rănite și decedate. Sunt accidente care puteau fi evitate.  

Aceste insule sunt amplasate riscant pe carosabil și nu își indeplinesc scopul de scădere a vitezei de deplasare în 
localitate. 

Concluzia este clară: aceste ronduri nu sunt soluția pentru siguranța traficului rutier.  
De aceea vă propun astăzi, de la tribuna parlamentului, o soluție viabilă: înlocuirea rondurilor cu radare fixe 

semnalizate. Este o metodă modernă și eficientă de monitorizarea continuă a infracțiunilor rutiere.  
Avantajele acestor radare sunt că pot verifica atât vitezele de deplasare la trecerea în dreptul lor cât și viteza medie de 

deplasare prin localitate.  
O dată instalate și semnalizate ca atare radarele vor reduce riscul de accidente, atât în zona lor cât și în localitățile pe 

care le monitorizează.  
Care dintre dumneavoastră, stimați colegi, ați vrea să plătiți amenzi sau să rămâneți fără carnet atunci când știți că 

treceți pe lângă un radar fix? Mă gândesc că niciunul dintre dumneavoastră.  
Așa vor gândi toți șoferii, inclusiv cei vitezomani și teribiliști. Dacă reușim să civilizăm aceste categorii de șoferi vom 

face un pas către mărirea siguranței cetățenilor în trafic. 
Deputat 

Adrian Giurgiu 
*** 

Declarație politică 
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Preţurile la energie şi gaz au explodat. Este o problemă gravă care afectează cetăţenii României şi pe care încercăm să o 

rezolvăm.  
Dar avem o altă problemă care afectează sectorul energetic. Una la fel de importantă, chiar dacă nu atât de vizibilă şi 

dureroasă. Însă una care ameninţă să creeze probleme la fel de mari: reţeaua de distribuţie a energiei electrice.  
Cetăţenii din circumscripţia mea au sesizat în numeroase rânduri fluctuaţiile de tensiune şi întreruperile dese de 

furnizare a curentului datorate vechimii considerabile a reţelelor şi a subdimensionării acestora în raport cu volumul 
consumului actual. Să fim sinceri: aceasta este situaţia la nivelul întregii ţări. 

Echipamentele de înaltă tehnologie ale agenţilor economici sunt grav afectate de aceleaşi probleme. Daunele produse 
acestora sunt, uneori, iremediabile, iar producţia suferă. Unii întreprinzători au renunţat la planurile de extindere. Alţii au 
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investit sume considerabile pentru refacerea liniilor de medie tensiune şi a transformatoarelor. Ironie legislativă sau abuz de 
putere: capacităţile realizate sunt transferate gratuit în proprietatea societăţilor de distribuţie a energiei electrice. 

Dacă ar trebui să circulăm pe aceste reţele aşa cum o facem pe drumurile ţării, vă garantez că premiul pentru cel mai 
înjurat ministru s-ar duce către cel al Energiei. 

Distribuitorii au monopol în regiunile unde activează. ANRE este organismul care trebuie să verifice dacă şi cum îşi 
îndeplinesc aceştia obligaţiile impuse de Legea numărul 123 din 2012 a energiei şi gazelor. 

Am întrebat Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul Energiei dacă E-Distribuţie Banat, titularul monopolului 
din zona de vest, a realizat studiile de perspectivă obligatorii şi necesare pentru ca rețeaua să fie sigură, fiabilă și eficientă. Am 
vrut să ştiu dacă a verificat realizarea extinderilor şi modernizărilor solicitate de unităţile administrativ-teritoriale. 

Mi-au răspuns că E-Distribuţie face treabă bună! 
Asta în vreme ce la biroul meu parlamentar am primit sumedenie de copii ale plângerilor locuitorilor din comunele 

judeţului – inclusiv din zona metropolitana a Timişoarei – depuse la autoritatea de reglementare. Oamenii cer despăgubiri 
pentru aparatele casnice arse, îşi aruncă mâncarea din frigiderele dezgheţate pentru că nu au curent câte jumătate de zi când 
vântul bate mai tare. Autoritatea verifică şi nu găseşte probleme! Iar oamenii rămân cu paguba. 

Cetăţenii suferă, firmele renunţă la planurile de investiţii din cauza dezastrului reţelelor de distribuţie, iar companiile 
care le exploatează fac profit de zeci de milioane de euro pe care îl pot distribui acţionarilor. De exemplu, E-Distribuţie Banat 
realiza un profit de peste 36.000.000 de Euro în 2019. Anul trecut, a fost ceva mai slab: putea plăti acţionarilor doar 8.000.000 
de Euro. 

Vrem să avem automobile electrice: va trebui să înlocuim benzinăriile cu staţii de încărcare. Nu o vom putea face cu 
reţeaua actuală de distribuţie. 

Domnilor de la societăţile de distribuţie care faceţi profituri uriaşe prejudiciind oamenii şi punând în pericol dezvoltarea 
economică a României: respectaţi legea şi investiţi în reţea! Domnilor de la ANRE: verificaţi corect aceste companii care deţin 
un monopol esenţial pentru dezvoltarea României şi obligaţi-i să aducă reţeaua în secolul XXI! 

Vă mulţumesc, stimaţi colegi!    
Deputat 

Daniel Toda 
*** 

„Bătălii sau bătăi politice?” 
 

Violența ne înconjoară peste tot. O vedem concentrată în știri și chiar dacă nu suntem conștienți asistăm la ea zilnic, 
într-o formă sau alta. Variază de la amenințări în trafic, bullying, injurii sau hărțuire.  

Agresiunea verbală este prezentă aproape curent și în viața politică, chiar în cadrul instituțiilor. În ultimele săptămâni au 
fost prezente în spațiul public multiple cazuri. Din cele săvârșite împotriva femeilor aflate în funcții publice, unul este cel al 
consilierei locale USR din Mogoșoaia, Felicia Ienculescu Popovici, agresată verbal și fizic de doi consilieri locali de la PNL și 
PMP chiar în interiorul unei săli de ședință. Alt caz este cel al Flaviei Boghiu, viceprimar, amenințată și agresată în mediul 
online, unde a fost prezentată, de un tână reprezentant al altui partid, într-o poză cu o vânătaie la ochi „pentru a se asorta cu 
părul roz”.  

Dar nu vă gândiți că acestea sunt situații izolate. Sunt doar ultimele cazuri pe care s-a pus presiunea noastră, a colegilor 
din USR, pentru a fi condamnate în mod public și sancționate și de către celelalte partide politice, care deseori nu au reacții 
prompte. Am văzut o reacție promptă de blamare a violenței atunci când aceasta a fost săvârșită față de Ministrul Energiei, 
reacție care ar trebui însă să existe mereu, împotriva oricăror fapte de violență verbală sau fizică, indiferent împotriva cui au 
loc.  

Bullying-ul și violența verbală par să nu aibă limite în politică, existând deopotriva asupra femeilor și bărbaților, de la 
ales local până la înalt demnitar. Injuriile sau chiar amenințările apar astfel aproape generalizate și am ajuns să vedem din ce în 
ce mai multe cazuri de violență fizică. Acum două săptămâni, un consilier local USR din Drăgășani a fost bătut pentru că filma 
arderi ilegale de deșeuri.  

Cum ne putem aștepta la schimbări în societate când însăși politicienii sunt adeseori un exemplu negativ?  Suntem aici 
în Parlamentul României, unde s-au votat legi prin care se incriminează bullying-ul în școli, discriminarea, violența și totuși o 
parte din clasa politică susține doar de fațadă, cu ipocrizie seturi de principii morale și de comportament. 
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Dacă continuăm să tolerăm violența din cadrul instituțional și politic, dacă alegem să nu o condamnăm ferm și constant, 
fără excepții, nu doar că va reprezenta o normalitate în politică, dar nu vom putea ajunge să combatem fenomenul de violență 
din societate. Vom eșua să sprijinim real victimele violenței.  

În timp ce actori din scena politică se dedau la aceste comportamente, mii de femei încă așteaptă măsuri pentru a scăpa 
din situații de abuz.  

Îi invit pe toți actorii politici să nu uite că suntem responsabili față de felul în care arată societatea noastră! 
Deputat 

Oana Alexandra Cambera 
*** 

 
 Întrebări 

 
Adresată domnului Cătălin Marian Predoiu, ministrul Justiției 

    În atenția Autorității Naționale pentru Cetățenie 
  

Reglementarea situației persoanelor pentru care nu s-a parcurs procedura privind dobândirea sau redobândirea 
cetățeniei române odată cu părinții care au dobândit anterior cetățenia română 

Stimate domnule ministru, 
În calitate de deputat ales în circumscripția 43 - Diaspora am rugămintea să îmi trimiteți clarificări cu privire la 

reglementarea situației persoanelor pentru care nu s-a parcurs procedura privind dobândirea sau redobândirea cetățeniei 
române la autoritatea competentă potrivit Legii nr. 21 din 1 martie 1991 (republicată) a cetățeniei române, odată cu părinții 
care au dobândit/redobândit cetățenia română sau, după caz, cu părintele care a dobândit cetățenia română, și care erau minori 
la data la care părinții lor sau, după caz, părintele lor au dobândit cetățenia română. 

Menționez că, în continuare, există interpretări divergente din partea solicitanților cu privire la aplicarea în practică a 
art. 9 alin. (5) din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, care prevede că „În cazul în care minorul nu a dobândit cetățenia 
română în condițiile alin. (1) sau (3), părinții sau, după caz, părintele care a obținut cetățenia română în temeiul art. 8 
pot/poate depune o cerere privind acordarea cetățeniei române minorului, dacă acesta domiciliază pe teritoriul României, la 
data cererii. Cererea va fi însoțită de dovada mijloacelor legale pentru o existență decentă, în condițiile prevăzute la art. 8 
alin. (1) lit. d), precum și, după caz, de acordul celuilalt părinte. Soluționarea cererii se face prin ordin al președintelui 
Autorității Naționale pentru Cetățenie, pe baza raportului conținând propunerea motivată a Comisiei pentru cetățenie, cu 
aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor alin. (2). Copilul minor dobândește cetățenia română la data emiterii ordinului 
președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie. În cazul în care copilul devine major în timpul procesului de soluționare 
a cererii, acesta va depune jurământul”. 

Astfel, persoanele cu ambii părinți sau, după caz, unul din părinți cetățeni români, dar pentru care nu s-a parcurs 
procedura privind dobândirea sau redobândirea cetățeniei române la autoritatea competentă potrivit legii odată cu părinții pe 
când erau minori, au fost nevoiți să parcurgă întreaga procedură de acordare a cetățeniei române odată cu părinții la Autoritatea 
Națională pentru Cetățenie.  Motivul principal ține de faptul că în dosarul de cetățenia al părinților, sau după caz, al părintelui, 
nu se regăsea documentația cu privire la minori, iar autoritățile române refuzau să le transcrie certificatele de naștere în 
registrele de stare civilă române și atribuirea codului numeric personal. Și asta în ciuda faptului că aceste persoane erau minore 
la momentul în care părintele sau părinții au dobândit sau redobândit cetățenia română. 

Luând în considerare cele expuse anterior, vă rog respectuos să răspundeți la următoarele întrebări: 
• În ce condiții persoanele care erau minore la data dobândirii sau redobândirii cetățeniei române a părinților și care nu 

aveau în dosarele părinților și cererea de obținere a cetățeniei române pot solicita astăzi transcrierea certificatului de naștere în 
registrele de stare civilă române și atribuirea codului numeric personal fără parcurgerea procedurii de acordare a cetățeniei 
române? 

• În ce condiții persoanele care erau minore la data dobândirii sau redobândirii cetățeniei române a părinților și aveau 
documentația necesară în dosarele părinților pentru obținerea cetățeniei române pot solicita astăzi transcrierea certificatului de 
naștere în registrele de stare civilă române și atribuirea codului numeric personal fără parcurgerea procedurii de acordare a 
cetățeniei române? 

• Care este numărul cererilor de redobândire a cetățeniei române înregistrate de Autoritatea Națională pentru Cetățenie 
în perioada 2018-2021 în care au fost incluși copii? (defalcat pe ani) 
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• Care este numărul cererilor de redobândire a cetățeniei române aprobate de Autoritatea Națională pentru Cetățenie în 
perioada 2018-2021 în care au fost incluși copii? (defalcat pe ani) 

Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 
iulian.lorincz@cdep.ro 

Cu deosebită considerație și respect,      Deputat 
Ștefan Iulian Lőrincz 

*** 
 

Adresată Direcției pentru organizarea lucrărilor plenului 
    În atenția Compartimentului pentru transcrierea și redactarea ședințelor plenului 

 

USR susține șoferii de TIR și se opune impozitării diurnei ca venit salarial 
 

Cam tot ceea ce a făcut Statul român în ultimii 30 de ani de zile îmi aduce aminte de bancul acela despre sovieticii care 
orice proiectau tot tanc le ieșea. 

Ne aflăm în situația în care, din cauza neclarității legii și a reinterpretării ei, niște oameni de bună credință sunt taxați cu 
efect retroactiv. Se încearcă reîncadrarea diurnei pe ultimii 5 ani pentru firmele de transport ca venit de natură salarială. 

Este inacceptabil să încerci să taxezi românii cu efect retroactiv. Este inacceptabil să te folosești de o chichiță legislativă 
ca să impozitezi diurna ca venit salarial. Acest lucru poate duce direct la faliment. Vorbim de zeci de mii de euro pentru fiecare 
șofer de TIR. Vorbim de peste 350.000 de contracte active al șoferilor de transport marfă.  

Nu știu să existe vreo țară europeană unde să se ia asemenea măsuri de falimentare deliberată a unei dintre cele mai 
competitive industrii din sectorul economic. Firmele de transport marfă au o pondere importantă în balanța comercială și așa 
fragilă a României. 

Dat fiind faptul că această măsură afectează în mod clar Diaspora, fiind vizați șoferii din transporturi rutiere 
internaționale, aș vrea să vă aduc aminte un lucru:  

Cei mai mari investitori străini în țara noastră sunt milioanele de români din Diaspora! 
Aceasta este realitatea. Anul trecut, suma trimisă în țară de românii care lucrează în străinătate a fost în jur de 5 miliarde 

de euro. Și tot pe ei vrem să îi taxăm! 
Cred că devine clar și șablonul că sub masca reformelor se caută metode agresive de impozitare și taxare noi ale muncii 

sau antreprenoriatului ca să fie acoperită gaura uriașă de la buget provenită din evaziunea fiscală, unde suntem campioni în 
Europa. Ieri le dădeam amenzi cetățenilor care nu completau formularul de intrare în țară. Astăzi impozităm diurnele șoferilor 
de TIR cu efect retroactiv. 

Practic, în loc să se atace evaziunea fiscală (că știm cine sunt marii „beneficiari”) este atacat tot cetățeanul de rând. Va 
urma fumăritul, taxa pe ferestre, vor stoarce bani tot de la cei care muncesc, „specialii” vor fi de neatins. Miroase a 
„optimizare originală” 

Este evident că susținem antreprenoriatul. Susținem șoferii de TIR. Susținem un sistem de taxare echitabil pentru orice 
cetățean român.  

Pe această cale vreau să le mulțumim tuturor celor care muncesc cu gândul la cei de acasă și care nu renunță la ideea că 
pot trăi într-o țară care își respectă cu adevărat cetățenii. 

Deputat 
Ștefan-Iulian Lőrincz 

*** 
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Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 În atenția Secretariatului General al Guvernului  
   Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 
     

Accesul cetățenilor români cu domiciliul în Republica Moldova  
la centrele de imunizare COVID-19 fără programare la medicul de familie 

Stimate domnule ministru, 
Luând în considerare ultimele declarații ale dumneavoastră cu privire la discuțiile ca vaccinarea împotriva COVID-19 să 

se facă în viitor doar la medicii de familie, am primit pe adresa biroului parlamentar solicitări din partea cetățenilor români cu 
domiciliul în străinătate (în special în Republica Moldova) de a identifica răspunsuri cu privire la situația lor specială.  

Astfel, mulți dintre acești cetățeni care s-au vaccinat cu primele doze în România și au certificat verde european sunt 
îngrijorați de perspectiva închiderii mai multor centre de vaccinare și imposibilitatea de programare fără un medic de familie. 
Menționez că mulți dintre cetățenii români cu domiciliul în Republica Moldova nu au un medic de familie în țară. 

Pe această cale, doresc să vă propun crearea condițiilor necesare prin care cetățenii români cu domiciliul în Republica 
Moldova să se poată vaccina în continuare la centre de vaccinare de la granițele estice ale României fără programare la 
medicul de familie. 

În condițiile date, vă adresez următoarele întrebări: 
1. În condițiile date, Ministerul Sănătății și Comitetul național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva 

COVID-19 pot lua în considerare păstrarea/crearea centrelor de vaccinare de la granițele estice și în județele Botoșani, Iași, 
Vaslui și Galați pentru vaccinarea cetățenilor români cu domiciliul în Republica Moldova? 

2. Există posibilitatea ca cetățenilor români cu domiciliul în Republica Moldova, care au un certificat verde european cu 
primele două doze de vaccin COVID-19, să li se poată actualiza datele după ce se imunizează cu doza a treia în Republica 
Moldova?  

3. Dacă da, care sunt pașii de actualizare a certificatului verde european pentru cetățenii români care s-au vaccinat cu 
doza a treia în Republica Moldova? 

4. Care este lista de centre de imunizare anti-COVID-19 active și cele suspendate temporar sau definitiv la nivel național 
ca urmare a reducerii fluxului de solicitanți? (localitate, județ, denumire centru) 

Menționez că orice informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 

iulian.lorincz@cdep.ro 
Cu deosebită considerație și respect,     Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 
*** 
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 Interpelare 
 
Adresată: domnului Cătălin Marian Predoiu, ministrul Justiției 

      În atenția Autorității Naționale pentru Cetățenie 
De către: domnul Ștefan-Iulian Lőrincz, deputat 
Obiectul interpelării: Situația aplicării Legii nr. 21 din 1 martie 1991 (republicată) privind cetățenia română 

 
Stimate domnule ministru, 
Legea nr. 21 din 1 martie 1991 a cetățeniei române prevede la art. 16, alin. (2) lit. c) că Președintele Comisiei pentru 

cetățenie, prin rezoluție, dispune: „fixarea primului termen, la care Comisia va verifica îndeplinirea condițiilor necesare 
acordării sau redobândirii cetățeniei române potrivit art. 11, la cel mult 5 luni de la data înregistrării cererii”.  

Țin să menționez că, pe parcursul ultimelor luni, am primit mai multe petiții și sesizări din partea reprezentanților din 
comunitățile istorice din jurul României prin care mi se atrăgea atenția că termenul legal de 5 luni nu se respectă, iar 
Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) verifică dosarele solicitanților chiar după 2-3 ani. 

În condițiile date, vă rog respectuos, domnule ministru, să-mi transmiteți următoarele informații privind: 
1. Motivele pentru care Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) nu respectă termenul legal de 5 luni de verificare a 

îndeplinirii condițiilor necesare acordării sau redobândirii cetățeniei române. 
2. Planul Ministerului Justiției pe termen mediu și lung privind deblocarea procesului de verificare a dosarelor depuse de 

solicitanți la ANC de acordare sau redobândire a cetățeniei române. 
3. În contextul noii pandemii, lista de demersuri alternative inițiate de Ministerul Justiției în ultimii doi ani pentru a 

debirocratiza procesul de acordare sau redobândire a cetățeniei române în cadrul ANC.  
Menționez că orice informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 

iulian.lorincz@cdep.ro 
Cu deosebită considerație și respect,    

*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 Declarații 
Declarație politică 

Nil Dorobanțu, apărător al credinței,  
Credinta este unul din cei patru piloni ai  partidului AUR și tocmai de asta voi prezenta un vajnic apărător al credinței în 

Dumnezeu!  
Nil Dorobanțu,  
Fost sublocotent la Vânătorii de munte în Regimentul de gardă de la Predeal, licenţiat în Teologie, Filosofie şi Litere 

(toate facultăţile absolvindu-le cu Magna cum Laudae, socotit un geniu), doctorand la Teologie la Pr. Dumitru Staniloae, 
absolvent a 4 ani de Drept, absolvent al Şcolii de Stenodactilografie, a intrat în monahism la mănăstirea Cernica, luând numele 
de Nechifor. 

În anul 1948 a fost hirotonit ierodiacon la Zaclău (Tulcea), în 1949 ieromonah, în 1952 la 5 august este tuns în schima 
mare, la recomandarea părintelui Benedict Ghiuş, la mănăstirea Sihăstria, luând numele de Nil, şi a fost schivnicit de 
ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor. A fost secretar eparhial, director de studii la seminarul monahal, stareţ şi duhovnic la 
mănăstirile: Tarniţa (Vrancea), Măgura Ocnei şi Bogdana (Bacău), Nechit, Tarcău, Văratec (Neamţ).  

Umbla desculț "cu biserica în spate", propovăduia credința în Dumnezeu și vindeca pe cei bolnavi.  
În 1956, pe 3 ianuarie a fost arestat şi ţinut 120 de zile în temniţă  , fără să fi fost judecat, supus la batjocură şi la tortură 

de către lucrători zeloși ai securității. 
Se spune ca a aici în temniță a suferit alături de părintele Arsenie Boca. La 24 aprilie a fost judecat - în timpul 

procesului înfruntâ completul comunist de judecata strigând "Înapoia mea satană" și "Piei necurate"!  
A fost achitat, dar pentru a fi umilit și pentru  a se demonstra ca este instabil din punct de vedere psihic e supus 

expertizei medicale a 20 de medici dar a fost  declarat sănătos. 
Motivul întemniţării sale a fost “misticismul”. Mărturisirea lui Hristos, lucrarea sa apostolică de propovăduire a dreptei 

credinţe, străbătând ţara în lung şi în lat cu Biserica în spinare, săvârşind zilnic Sfinta Liturghie, predicând, convertind, 
spovedind şi împărtăşind poporul, în acele vremuri de prigoană comunistă. În lucrarea sa "Hristos în școală" Nil condamnă 
regimul comunist pentru ca  îndepărta elevii de religie.  

Acest,vestit monah, mare ascet, profund înduhovnicit, renumit prin nevoinţele şi prin neîncetata rugăciune a minţii” 
(broşura Mănăstirii Tarniţa-Buzau, 2009, pag. 8)a fost caterisit în noiembrie 1956. S-a retras în satul natal (Crainici, jud. 
Mehedinţi) pentru studiu intelectual, unde a trăit în ascuns, în smerenie şi în asceză severă. La 27 martie 1977a fost găsit mort 
cu pieptul sfărâmat.  

În toamna anului 2015 cu ocazia dezhumarii,  trupul lui Nil Dorobanțu  Sfântul desculț, nebun întru Hristos nu a fost 
găsit (in interiorul sicriului era pământ)  

Avem obligatia morala de a pomeni memoria părintelui Nil Dorobanțu și cea a altor  luptători  întru Hristos și neamul 
romanesc iar în calitate de Deputat în Parlamentul României voi încerca acest lucru ori de câte ori, voi avea ocazia!  

 

Deputat 
Dănuț Aelenei 

*** 
Generalul Ciucă a pierdut un război. Românii, victime colaterale în războiul gazelor. 

 

Criza energetică a împins spre sărăcie milioane de români și riscă să pună pe butuci economia românească. Mulți 
oameni cu care m-am întâlnit în ultimele zile m-au întrebat ce se va întâmpla, din acest punct de vedere, în situația unei 
intervenții militare a Federației Ruse în Ucraina. Cresc și mai mult prețurile la gaze? E posibil să rămânem fără gaze?  

Guvernul României trebuie să ia toate măsurile a-și proteja cetățenii în fața efectelor unui posibil război la Est, cu atât 
mai mult cu cât riscul de război este catalogat în ultimele zile ca fiind suficient de mare și iminent. 
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Garanțiile de militare, de securitate pe care România le-a primit din partea NATO sunt puternice și credibile, astfel că 
potențialul extinderii unui conflict armat în țara noastră este extrem de mic. 

Guvernul rămâne însă repetent când trebuie să-i protejeze pe români în fața costurilor economice asociate tensiunilor 
din Est, și vreau să mă refer, în mod particular, la gazele naturale. 

Ce plan are Ministrul Energiei, Virgil Popescu, dacă, așa cum spunea Mircea Geoană, secretarul adjunct al NATO, 
„piețele gazului vor deveni probabil mai nervoase”?  

Potrivit Agenției de presă ruse Tass, preluată zilele trecute de presa din România, în 2021 țara noastră a crescut de peste 
trei ori importurile de gaze de la Gazprom, până la 2,795 de miliarde de metri cubi. 

Ce variante de lucru are Guvernul pentru situația în care Rusia decide să sisteze livrarea de gaze către România? Avem 
alternative pentru import? Există pe masa ministrului Energiei, Virgil Popescu, și a prim-ministrului Nicolae Ciucă un scenariu 
extrem de raționalizare a consumului de gaze?  

Războiul despre care se vorbește la televizor nici nu a început, dar generalul Ciucă a pierdut deja un război, pe cel al 
energiei. În contextul în care au nicio certitudine că, după 31 martie, prețurile vor fi suportabile și că nu există întreruperi 
semnificative ale alimentării cu gaze naturale pe fondul conflictului din Ucraina, românii nu sunt altceva decât victime 
colaterale în războiul gazelor. Victime ale unui guvern incompetent. 

Deputat 
Adrian George Axinia 

*** 
 

„Iohannis și ai lui, criminalii neamului!” 
Stimate domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Știu că titlul prezentei declarații politice este foarte dur, dar, din păcate, acesta se bazează pe ceva incontestabil: cifre. 

Cifre nu inventate de mine sau de vreun coleg “extremist”, așa cum vă place să ne numiți pe noi, parlamentarii AUR, doar 
pentru că ne iubim neamul și țara, ci prezentate de cea mai înaltă și competentă autoritate în domeniu: Institutul Național de 
Statistică. 

Așadar, ce spun cifrele INS? 
Că în 2021, România a înregistrat cel mai mare număr de morți din ultimii zece ani: 334.832. 
Cum a fost posibil ca în anul, ce-i drept, pandemic, dar în care întreaga omenire a avut la dispoziție cel puțin trei 

variante de vaccin anti-Covid, precum și alte variante de tratament de succes, cum ar fi Remdesivir, Favipiravir și anticorpi 
monoclonali, țara noastră să stabilească un nou record al deceselor? 

Simplu. 
Pentru că între lunile iunie și septembrie ale anului 2021, atunci când toți cei responsabili, de la Klaus Iohannis, la 

Florin Cîțu și până la Raed Arafat, în loc să fie atenți la evoluția variantei Delta în întreaga lume și să pregătească sistemul 
sanitar pentru Valul 4, au întors capul și au așezat întreaga țară pe hold. 

De ce? 
Pentru ca premierul de tristă amintire, Florin Cîțu, și #echipadistrugătoare să câștige alegerile interne din PNL și să aibă 

acces la puterea totală.  
Urmarea? 
O explozie a cazurilor de infectare cu varianta Delta și o creștere accelerată a numărului de înmormântări. 
Să nu uităm că, pe 24 iunie 2021, președintele Klaus Iohannis anunțase victoria României împotriva pandemiei de Sars-

CoV-2. Da, el a câștigat un regim guvernamental semi-personal, însă țara a pierdut, numai în anul 2021, 334.832 de români, 
dintre care 42.985 din cauza virusului pe care îl biruisem. Să mai spunem că, în anul 2020, atunci când nu existau nici 
vaccinuri, nici alte tratamente alternative de succes, în țara noastră au murit 298.651 de români, dintre care doar 15.767 de 
Covid-19. Deci, 2021, anul victoriei împotriva Covid-ului, ne-a adus mai mulți morți, decât anul 2020, anul de luptă împotriva 
Covid-ului. 

Cum o veste proastă nu vine niciodată singură, tot de la INS am aflat că în același an fatidic, 2021, România a înregistrat 
cea mai scăzută natalitate din ultimii 10 ani, 179.854. 

Dacă aplicăm una dintre cele mai simple operații de matematică iar pe cei morți îi scădem din cei născuți, rezultatul 
scoate în evidență cel mai mare declin demografic din aceeași perioadă de timp, - 154.978.  
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Din păcate pentru România, aceste cifre reprezintă cel mai elocvent bilanț al mandatelor lui Klaus Iohannis și al 
guvernării liberale: o țară depopulată și îndoliată, atât la propriu, cât și la figurat.  

O țară în care, morții sunt de vină pentru că nu s-au vaccinat, iar cei care le-au grăbit moartea prin iresponsabilitate, 
incompetență și indolență sunt bine mersi, nederanjați nici măcar cu o întrebare pentru zădărnicirea combaterii bolilor.  

 

Deputat 
Dumitru Viorel Focşa 

*** 
 

Vârsta de pensionare concurează speranţa de viaţă 
Stimate domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi,declaraţia mea politică se numeşte " Vârsta de pensionare concurează speranţa de viaţă" și vizează un 

subiect extrem de important. 
Dragi colegi deputați – 
În ultimele decenii, speranța de viață a crescut substanțial. Datorită diverșilor factori ce influențează calitatea vieții 

noastre, oamenii au început să trăiască din ce în ce mai mult și mai bine. Totuși, deși aceasta este o veste bună pentru fiecare 
dintre noi, tinerele generații ar putea avea de suferit de pe urma creșterii speranței de viață. 

Creşterea vârstei de pensionare este un trend întâlnit în aproape toate statele europene, motivul fiind dat pe de o parte de 
îmbătrânirea populaţiei, iar pe de alta de nesustenabilitatea fondurilor de pensii publice. 

Demn de menţionat este şi că nu numai vârsta de pensionare, ci şi vechimea în muncă variază de la stat la stat în 
Uniunea Europeană, majorându-se în medie cu 3,3 ani faţă de anul 2000. 

Astfel, conform ultimelor date publicate de Eurostat, durata medie în „câmpul muncii” înregistrată de români este de 
33,5 ani. Speranţa de viaţă la naştere a crescut în ultimul deceniu în statele membre ale Uniunii Europene, statisticile oficiale 
arată că speranţa de viaţă a crescut, în medie, cu mai mult de doi ani pe deceniu din anii 1960. Cu toate acestea, cele mai 
recente date disponibile sugerează că speranţa de viaţă a stagnat sau chiar a scăzut în ultimii ani în mai multe state membre ale 
UE. Împingerea vârstei de pensionare, la cerere, până la 70 de ani ţine de starea precară a finanţelor publice, oricât s-ar încerca 
deghizarea sa în accesoriu al dreptului la muncă. 

Deocamdată, avem de-a face cu o opţiune - cine vrea poate rămâne în câmpul muncii până la 70 de ani (fără a cumula 
pensia cu salariul la stat, doar în privat ar fi posibil acest lucru), contribuind la uşurarea presiunii pe sistemul public de pensii.  

Numai avantaje ar fi din această decizie, pensia de stat ar putea creşte pentru că se acumulează puncte suplimentare (în 
acest moment ponderea pensiei medii de asigurări sociale la vechime completă raportată la salariul mediu pe economie este 
puţin peste 50%), pensia privată Pilon II ar putea creşte la rândul său, pentru că sunt acumulaţi bani în anii petrecuţi 
suplimentar în câmpul muncii, la fel cea din Pilonul III, facultativă, dacă există şi o asemenea schemă de cotizare. 

În acest moment, vârsta de pensionare este de 65 de ani la bărbaţi şi 63 de ani la femei, iar speranţa de viaţă la naştere în 
România este de 72 de ani pentru bărbaţi şi de 79 de ani pentru femei. Cu vârsta de pensionare împinsă, deocamdată facultativ, 
până la 70 de ani, aceasta ajunge să concureze speranţa de viaţă, cel puţin în cazul barbaţilor fiind cu doar doi ani sub. 

Este o situaţie la care s-a ajuns prin pierderea constantă a locurilor de muncă, tot mai puţini angajaţi ajungând să susţină 
prin contribuţii pensiile publice. Şi, cu spectrul digitalizarii în faţă, vom ajunge în curând la un număr şi mai mic, pentru că nu 
prea există în acest moment alternative viabile în piaţa muncii pentru angajaţii ale căror posturi sunt concurate cu succes de 
roboţi (casiere, lucrători în HoReCa, dar şi în administraţie).  

În 1900, speranța de viață la naștere era de 36,4 ani. În 2000, aceasta urcase la peste 70 de ani iar în 2019 era de 78,2 
ani. E drept, pandemia a adus un ușor recul în această privință, dar probabil trendul va fi reluat.  

Calculele sunt relativ simple: Un an are 365 de zile (sau 366 în anii bisecți), adică 8.760 ore. În 1969, speranța de viață 
era de puțin peste 590.000 de ore (67,33 ani, iar în 2019 speranța de viață la naștere era de 78,2 ani adică de 685.032 ore. 
Făcând diferențele și împărțelile necesare, rezultă că speranța de viață la naștere crește cu 5,2 ore pe zi. 

O dată cu schimbările demografice, o politică orientată către pensionarii de astăzi nu este în interesul celor mai tinere 
generații, care vor trebui în cele din urmă să plătească factura. 

Guvernele pot pune în aplicare reforme treptate, luând în considerare revendicările legale ale pensionarilor și 
contribuabililor. Sistemul de pensii ar trebui să includă toate persoanele aflate peste vârsta vieții active precum și cel puțin 
75% dintre cele aflate la vârsta vieții active. E nevoie de ajustarea vârstei de pensionare odată cu creșterea speranței de viață 
pentru a menține stabil raportul dintre numărul anilor în activitate și cel al anilor de pensie. 
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Anunțata reformă a pensiilor, contradictorie în declarațiile oficialilor de la București, sugerează că vârsta de pensionare 
ar putea fi legată de speranța de viață. România nu ar fi singurul stat european care ar face această corelare, cu toate că măsura 
ar putea funcționa ca un bumerang. Și spun asta deoarece pandemia actuală de COVID-19 a redus speranța de viață cu circa un 
an, spun experții. E drept, nevoia de reformă a pensiilor e evidentă, dată fiind evoluția demografică dezastruoasă în care ne 
aflăm. Riscul este ca din nou, România să pună căruța înaintea boilor.  

Perspectiva de a munci până la 70 de ani nu e deloc fericită pentru nimeni. Dacă românii ajung să se pensioneze la 
această vârstă, date fiind condițiile de sănătate ale populației la grupa de vârstă de peste 70 de ani, nu vor apuca să se bucure 
prea mult de pensie. 

E drept, bugetul Statului are doar de câștigat: nu va mai cheltui cu pensia românilor mult timp că nu va mai avea cui da 
pensia. În același timp va încasa de la salariat contribuții mai mult timp decât o face în prezent. 

În tot mai multe țări, vârsta de pensionare este legată de speranța de viață.  
În unele țări, vârsta de pensionare diferă între bărbați și femei, femeile pensionându-se la o vârstă mai redusă. Tendința 

și aici este de a egaliza vârsta la care femeile și bărbații ies la pensie. 
Există de asemenea posibilitatea în unele țări de a munci și după pensionare, dacă te menții sănătos, în putere și îți 

dorești să muncești, la fel cum există posibilitatea de a te pensiona anticipat. 
Vârsta de pensionare în Norvegia, Suedia și Finlanda este flexibilă. Asta înseamnă că o persoană își poate contracta 

pensia într-un anumit interval de vârstă. Finlanda are, de pildă, un sistem în care te poți pensiona între 63 și 68 de ani, dar 
vârsta pentru a obține pensia publică standard este de 65 de ani. 

Trebuie subliniată importanța „corelării între speranța de viață și vârsta de pensionare”. După ce au rupt finanțele 
publice prin pensii speciale + reducerea ridicolă a vârstei de pensionare în armată, poliție, pompieri, magistrați etc., vin acum 
cu nesimțire să ceară majorității societății să se sacrifice, muncind mai mult. 

Eu cred că ar trebui să gândim economic problema, inclusiv din perspectiva economiei politice. Bunăoară, să realizăm 
că, așa cum tocmai am spus, soluțiile adevărate nu pot veni de la privilegiații sistemului, adică tocmai de la cei care l-au pus pe 
butuci. Hai să gândim pe termen lung și în mod principial.  

Dacă avem o inechitate uluitoare în sistem, atunci hai să tăiem inechitățile; de ce să muncească profesorul până la 70 de 
ani, polițistul sau magistratul care acum se pensionează la 45 de ani nu pot munci până la 65?. 

Dincolo de lungirea perioadei de activitate sau de creşterea economisirii în perioadele active pentru a compensa sărăcia 
veniturilor la pensie, eventual de deprinderea abc-ului pieţelor de capital pentru plasarea cu randament mai bun a economiilor, 
soluţii miraculoase pentru a avea venituri mai mari la pensie nu există.  

Să nu ne facem prea mari iluzii în ceea ce priveşte pensiile private. Pensiile private pot avea randamente mai bune pe 
hârtie, dar ascund un mare dezavantaj raportat la cele de stat. Pensiile private distribuie doar sumele cu care s-a contribuit 
efectiv, pe când cele de stat distribuie sumele stabilite prin lege, câtă vreme pensionarul le poate încasa.  

Cu alte cuvinte, pensia de stat e pe viaţă, pe când pensia privată ţine doar cât ajung sumele cotizate. Şi, în condiţiile în 
care speranţa de viaţa este în creştere, chiar dacă cu paşi lenţi în România, nu e prea comod să te trezeşţi pe la 80 de ani că ţi s-
a terminat pensia privată şi că trebuie să te bazezi doar pe cea de stat. 

Vă mulţumesc!          
Deputat 

Nagy Vasile 
*** 

 

Investiții marca PSD, sau când gândești cu ceea ce nu ai. 
Stimați colegi, 
După analizarea proiectului de buget propus spre dezbatere publică de către primarul municipiului Vaslui Vasile Pavăl, 

noi, cei din AUR, nu am reușit să înțelegem ce dorește administrația locală, cu privire la viitorul Municipiului Vaslui. Doresc 
să prioritizeze altceva decât nevoile reale ale comunității vasluiene? 

Își doresc să organizeze în viitor competiții de înot între persoanele cu vârsta de peste 50 de ani? Primarul PSD de 
Vaslui are ca proiect prioritar investirea a 20 milioane de Euro pentru punerea în funcțiune a bazinului de înot. Investiţia va fi 
finanţată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii. Executarea 
lucrărilor este estimată că va dura 18 luni. 
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Acest bazin de înot are un istoric cel puțin ciudat. În urmă cu aproximativ 10 ani a fost închis în urma unui tragic 
acccident, de atunci și până în prezent a fost lăsat în paragină pe un motiv stupid, s-a spus că administrația locală nu găsește o 
persoană calificată pentru a o angaja ca „salvamar”. Peste 18 luni vor găsi o persoană pregătită în acest domeniu? 

Un alt exemplu este construirea unui centru de bătrâni într-o fostă unitate militară, situată în centrul municipiului Vaslui, 
cu o suprafață de 17,70 hectare.  Realizarea acestui complex este propus a fi executat într-un termen de 20 de ani. Costul 
investiției este în jur de 20 de milioane lei. Ne întrebăm ce calcule au stat la baza acestei investiții incât s-a acordat un termen 
de execuție ațât de lung? 

Domnule Primar, de ce nu tratați problemele vasluienilor în mod corespunzător și integrat?  
Numărul populației în municipiul Vaslui scade de la o zi la alta, tinerii care absolvă școala părăsesc localitatea a doua zi 

după terminarea studiilor pe motiv că nu au unde munci. 
Vă reamintesc că Județul Vaslui se menține în topul național în ceea ce privește rata șomajului. Consecințele lipsei 

locurilor de muncă sunt dintre cele mai grave. Potrivit datelor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, în anul 2023, 
județul Vaslui va avea o rată a șomajului de 7,6%, având în vedere că, la sfârșitul anului 2020, rata șomajului era de 7,32%. 

Am putea acționa înspre cooperativele agricole despre care știm că reprezintă o soluție optimă în diminuarea migrării 
forței de muncă. Doar prin investirea în construcția unui depozit modern pentru păstrarea cerealelor, cu sistem integrat de 
morărit și transformarea cerealelor în produse finite, locuitorii din zona noastră ar avea posibilitatea să consume produse de 
panificație din cereale propria, nu din aluat congelat adus din import, și nu în ultimul rând s-ar crea un număr important de 
locuri de muncă. 

Bugetul județului Vaslui pentru anul 2022 este cu peste 46 de milioane de lei mai mare față de anul precedent, bani 
europeni nerambursabili. Fondurile europene au fost și continuă să fie esențiale pentru dezvoltarea comunităților locale, iar 
faptul că bugetul planificat al județului Vaslui nu atinge niciodată nivelul propus de investiții (fapt demonstrat la cea mai 
recentă ședință a Consiliului Județean Vaslui) ne arată nivelul de incompetență al demnitarilor vasluieni. 

Primarii din judeţul Vaslui s-au dovedit a fi experţi în a face promisiuni în timpul campaniilor electorale, însă în practică 
unii nu au reușit să atragă fonduri europene, iar alții le-au gestionat conform propriilor interese. Astfel ne dăm seama de lipsa 
majoră de oameni calificați la nivelul unităților administrativ teritoriale. 

Noi, AUR, dorim să îmbunătățim în mod continuu condițiile de viață, sănătatea socială și nivelul de trai. Neavând 
reprezentanți în consiliile locale, putem doar să venim în fața dumneavoastră și să vă spunem cum credem că ar trebui 
executate aceste obiective, sau cum am fi procedat noi. 

În schimb, autorităților publice vasluiene le reamintim că una din obligațiile principale este asigurarea unui trai decent 
pentru vasluieni, lucru ce nu poate fi realizat decât prin crearea locurilor de muncă. 

Domnilor demnitari, ați fost aleși pentru a face, nu a vă plânge! 
Deputat 

Raisa Enachi 
*** 

 

Redeșteptarea poporului român 
Necesitatea investițiilor în infrastructură la nivelul județului Buzău 

 

În octombrie 2021, s-a demarat proiectul de construcție pe câmpul situat vizavi de cartierul Orizont din Municipiul 
Buzău. O firmă de construcții pregătește deja înființarea unui nou rond, iar pe suprafața pregătită acum au început lucrările 
pentru două magazine și pentru un depozit. S-a proiectat și construirea unui acces rutier către tot acest câmp, iar avantajele 
constau în faptul că orașul se va extinde cu o nouă zonă de construcții și se vor crea noi locuri de muncă.  

Un exemplu de eforturi ale autorităților locale comunale îl poate constitui comuna Vadu Pașii, care a depus anul trecut 
patru proiecte pentru finanțarea unor investiții de amploare în infrastructură din fonduri europene. Țin să precizez faptul că în 
ultimii doi ani autoritățile locale au pregătit o dezvoltare de amploare prin atragerea de investiții. Specialiștii din primăria 
Vadu Pașii au depus proiecte pentru atragerea de finanțări masive din fonduri europene pentru alimentarea cu apă și gaze, 
introducerea canalizării și demararea asfaltării pe toate drumurile comunale, respectiv în toate satele care țin de localitatea 
Vadu Pașii. 

Proiectul de implementare a infrastructurii de gaze naturale cu o valoare de peste 10 milioane de euro, este cel mai 
avansat la acest moment, având în vedere faptul că cererea de finanțare a intrat în ultima etapă de verificare. Amintesc faptul 
că localitatea Vadu Pașii a semnat deja un memorandum cu societatea de stat Transgaz, pentru conexiunea la magistrala de 
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transport. Dacă va fi avizată, se estimează că aducțiunea cu gaze va deservi peste 5.000 de abonați din toate satele. Un alt 
proiect de infrastructură vizează asfaltarea tuturor drumurilor din satul Vadu Pașii și asfaltarea a 20 de km de drumuri sătești în 
localitățile ce aparțin localității. 

Un alt exemplu privind în mod deosebit viziunea pentru viitor este comuna Ulmeni din județul Buzău, care și-a elaborat 
o strategie de dezvoltare durabilă pentru perioada 2021-2027. Planul de acțiuni propus și semnat de către primarul comunei 
este astfel elaborat încât să genereze o dezvoltare armonioasă a economiei locale, precum și o îmbunătățire a condiţiilor de 
viaţă ale cetățenilor, în condițiile respectării cerințelor fundamentale de protecţie a mediului, planul respectând principiile de 
timp SMART ale oricărui proiect de tip european. 

În concluzie, cu oameni destoinici și profesioniști puși în locurile potrivite putem spera ca în 3 sau 7 ani să vedem 
schimbări notabile la nivelul infrastructurii Muncipiului Buzău și a altor orașe și comune, în condițiile în care proiectele deja 
câștigate vor fi implementate corect și la termenele stabilite, dar și printr-un efort de susținere financiară din partea statului 
român prin bugetele alocate la nivel local.  

Deputat 
Nicolae N. Roman 

*** 
 

Românii care au contractat credite ipotecare riscă, sub presiunea creșterii dobânzilor, să își piardă locuințele.  
Se impune plafonarea dobânzilor la creditele ipotecare 

 
Banca Națională a României (BNR) a majorat săptămâna trecută dobânda-cheie la 2,5% pe an, de la 2%, începând cu 

data de 10 februarie. În octombrie 2021, dobânda cheie era 1,25%. Dublarea sa în doar câteva luni se traduce prin faptul că 
BNR a pierdut total controlul asupra valului inflaționist. Unii analiști estimează că până la finalul anului, dobânda-cheie va 
ajunge la 4%. 

Mărirea de către BNR a dobânzii-cheie va avea un impact devastator asupra românilor care au luat credite în lei și 
înseamnă, concret, creșterea ratelor, în condițiile în care ROBOR se îndreaptă spre cel mai mare nivel al ultimilor 3 ani.  

 
De exemplu, un român care are un credit ipotecar, prin programul Prima Casă, de 350.000 de lei pe 30 de ani, plătea 

până acum o rată de 1.293 de lei. Ultima majorare cu 0,5% duce rata lunară la 1,383 lei, un plus de 90 de lei. Dacă, până la 
finalul anului, dobânda-cheie va ajunge la 4%, rata lunară va ajunge la 1.670 lei. 

Împovărați de creșterea prețurilor la gaze naturale, energie electrică, benzină și, pe cale de consecință, la toate bunurile 
de larg consum, românii care au contractat credite ipotecare riscă, sub presiunea creșterii dobânzilor, să își piardă locuințele.  

Pentru a împiedica acest lucru de neacceptat și pentru a-i proteja pe românii muncitori, care fac eforturi inimaginabile 
pentru a-și plăti ratele la timp astfel încât familiile lor să aibă un acoperiș deasupra capului, se impune să luăm în discuție cât 
mai urgent plafonarea dobânzilor la creditele ipotecare.  

În fața valului inflaționist care mătură tot din calea lui, statul român are datoria să intervină în situații extreme, cum e 
cea în care ne găsim, prin măsuri protecționiste pentru a-i apăra pe românii de expropriere și de sărăcie severă.  

 

Deputat 
Lilian Scripnic 

*** 
Subminarea siguranței energetice. 

Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi,  
După cum bine știți România se confruntă cu o criză energetică prost gestionată, sau mai bine zis, negestionată de 

guvern. Această criză nu ar fi atât de dureroasă dacă nu ar fi acompaniată de dorința de a profita de pe urma ei. Cât de patetic 
ar suna acest lucru, ne aflăm în situația în care statul își sabotează propriile sale resurse strategice.  

Ca să justific cele enunțate mai sus vă prezint următoarele date factologice, care din păcate constituie cruda realitate a 
sectorului energetic românesc: 

- Sectorul energetic are o importanță strategică în existența oricărui stat, iar România s-a transformat din exportator în 
importator de energie electrică; 
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- Mai bine de o treime din capacitatea de producție de energie electrică a României, iar mai exact 35,8% (date oficiale 
ANRE) este dată de hidrocentrale, care în momentul de față fie sunt închise, fie merg în gol, iar România importă curent;    

- Prețurile la energie au luat-o razna, iar soluții concrete nu au fost implementate și nici măcar propuse de către actuala 
guvernare;  

Dramatic peisaj domnilor colegi, nu-i așa? Dar drama sectorului energetic românesc nu se termină aici, ci culminează cu 
planurile de viitor pentru acest sector.  

Ce sens ar avea să închidem hidrocentralele în timp ce importăm energie electrică?  Nu ar avea sens, doar dacă se vrea 
privatizarea lor la un preț modic, sau cum se zice in popor – pe doi lei. Atunci scăderea artificială a producției ar scădea și 
prețul de listare la bursă - fiind unități puțin profitabile vor fi vândute pe doi lei. Investigațiile și probele, de mine adunate, 
confirmă acest lucru, de aceea  vreau să vă avertizez, stimați colegi, că aceste manevre sunt menite să submineze economia și 
siguranța energetică a României, deci sunt orientate împotriva poporului român, iar AUR se va opune cu toate forțele și 
resursele , în conformitate cu prevederile legale, pentru a împiedica aceasta hoție. 

Actualei guvernări aș vrea să transmit pe această cale următorul mesaj: “Atenție domnilor “fanarioți”, avem de-a face cu 
subminarea economiei și siguranței energetice a României și pentru asta veți răspunde în fața poporului, iar acest popor va fi 
mai puțin indulgent decât actuala legislație pe care tot voi o scrieți!” 

Vă mulţumesc. 
Deputat 

Sebastian Ilie Suciu 
*** 

 
 

 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Situația Termocentralei Iernut 
Stimate domnule ministru, 
Într-un context în care nu doar prețurile care au explodat ridică probleme, ci chiar și capacitatea de asigurare a 

necesarului de energie este pusă sub semnul îndoielii, cea mai mare companie din județul Sibiu are în gestionare un proiect 
esențial pentru securitatea energetică a României. Este vorba de centrala de la Iernut, un proiect de peste 268 de milioane de 
euro, care ar fi trebuit să livreze energie electrică în sistemul național de aproape doi ani. Un proiect care ar urma să repună 
Transilvania pe harta producției de energie electrică din România. 

Producătorul naţional de gaze Romgaz a semnat, în 2016, un contract în valoare de 268 de milioane de euro, fără TVA, 
cu firmele Duro Felguera şi Romelectro, pentru realizarea unei noi centrale pentru producerea energiei electrice în cadrul 
termocentralei Iernut.  Centrala ar fi trebuit să fie dată în folosinţă la începutul anului 2020, potrivit planurilor iniţiale.  În anul 
2021 Romgaz a reziliat contractul din cauza întârzierilor, situația centralei fiind incertă din acel moment. Deoarece discutăm 
despre un proiect de o importanță regională și națională considerabilă, este cu atât mai important ca Statul Român, prin 
Ministerul Energiei să vegheze la finalizarea investiției din județul Mureș.  

Drept urmare, având în vedere faptul că Ministerul Energiei este acționar principal în cadrul S.N.G.N. ROMGAZ S.A., 
având o pondere de 70% în capitalul social al societății, domnule Ministru vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1) Care au fost criteriile pentru licitația inițială, în urma căreia s-a semnat contractul din 2016 cu asocierea româno-
spaniolă? 

2) Ce măsuri s-au luat pentru prevenirea rezilierii contractului, și cum s-a acționat în momentul în care întârzierile au 
devenit evidente? 

3) Care este avansul fizic al proiectului și care este avansul financiar? 
4) Care este termenul oficial pentru finalizarea investiției de la Termocentrala Iernut? 
5) Din iunie 2021 și până în prezent, care au fost demersurile realizate de către SNGN ROMGAZ pentru reluarea 

lucrărilor de finalizare a proiectului de la Iernut? 
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6) Întrucât proiectul de la Iernut este cofinanțat în proporție de 25% (echivalentul a 68 de milioane de euro) din fonduri 
alocate prin Planul Național de Investiții, iar nefinalizarea lucrării va duce la o obligație de returnare a sumei cofinanțate, cum 
veți evita această situație și care sunt măsurile prin care vă veți asigura că lucrarea se va finaliza la termenul propus? 

Solicit răspuns in scris. 
Cu deosebită considerație,        Deputat  

Dan Tanasă 
*** 

 
Adresată domnului Dumitru Chiriță, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei  

 
Comportamentul abuziv al E-On Gaz, Alba 

Domnule președinte,   
În județul Alba, abonații E-On Gaz sunt îndrumați să plătească facturile doar online în perioada 02.02.2022 - 

28.02.2022, iar la telefoanele instituției nu răspunde nimeni.  
În aceste condiții, unde la casierie nu se mai poate achita nicio factură, ci doar doar online, vârstnicii sunt cei mai 

afectați, pentru că ei nu știu să facă plăți online și unii dintre ei nu au pe nimeni să îi ajute.  
- Vi se pare firesc ca această societate care deține un monopol absolut pe anumite județe să aibă  

astfel de comportament?  
- Ce măsuri veți lua pentru ca acest comportament abuziv să nu mai continue și să nu se mai repete?  

Solicit răspuns scris.  
Deputat 

Daniel Gheorghe Rusu 
*** 

 

Adresată domnului Marius Budăi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale 
 

Eliminarea inechitățile salariale din sistemului bugetar! 
Domnule ministru, 
Tema salarizării personalului bugetar este una mereu actuală şi foarte complexă, iar iniţiativa „unificării” legislaţiei 

salarizării din sistemul public sub umbrela unor principii este una destul de dificilă, întrucât cadrul normativ în materie are 
aproximativ 1.200.000 de destinatari – salariaţi bugetari şi instituţii care aplică dispoziţiile legale. 

În ultimii ani au fost adoptate mai multe legi si modificări la legea salarizarii unitare a personalului plătit din fonduri 
publice. Acestea nu au adus o însă o salarizare unitară (chiar dacă acesta a fost scopul declarat) şi nici o simplificare a 
salarizării, dimpotrivă au creat discrepanţe şi mai mari între salariaţii bugetari, chiar şi în cadrul aceloraşi categorii 
profesionale. Explicaţia acestui fapt este simplă: legile respective nu s-au aplicat efectiv niciodată în ceea ce priveşte stabilirea 
salariilor, ci s-au aplicat doar dispoziţiile tranzitorii din cadrul acestora ori sunt cazuri cînd sunt aplicabile tot vechile legi de 
salarizare, cu unele ajustări instituite prin includerea unor sporuri şi adaosuri în baza salarială prin eliminarea lor ca elemente 
separate ale salariului. 

Salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice este un deziderat pe care și l-au propus toate guvernele 
postdecembriste pentru eliminarea discrepanțelor și inechităților în domeniul salarizării sistemului bugetar. 

Schimbarea concepţiei unui sistem de salarizare (prin modificarea coeficienţilor de ierarhizare şi a valorilor de referinţă, 
ori după caz, prin stabilirea unor salarii nominale pentru personalul bugetar ori prin orice altă formă de salarizare), prin 
reaşezarea ierarhiei funcţiilor şi a salariilor, implică întotdeauna ajustări în plus sau în minus faţă de salariile în plată. De 
asemenea, Guvernul este pus în faţa respectării unor principii fundamentale, cum sunt: principiul nediscriminării, principiul 
stabilităţii raporturilor juridice, principiul neretroactivităţii legii noi (ultimele două traduse în această materie prin „teoria 
drepturilor câştigate”), principiul previzibilităţii normelor juridice care sunt esențiale într-un stat de drept. 

Trebuie să faceți o prioritate din reducerea disfuncționalităților de încadrare în sistemul public, prin 
eliminarea inechităților de salarizare pentru funcții egale și muncă egală în cadrul instituțiilor statului.  

În toate cazurile nu este normal să existe discrepanțe salariale mari între ministere sau chiar în cadrul aceluiași minister, 
cum nu este normal să existe discrepanțe salariale mari între autoritățile publice centrale și cele locale și chiar discrepanțe între 
salarizarea autoritățile publice locale. 
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Reforma în domeniu salarizării unitare prevede ca raportul între salariul minim pe economie și cel mai mare salariu din 
sistemul bugetar sa fie de maximum 1 la 12, unde 12 este nivelul salarial al președintelui României. 

Considerăm că discrepanțele salariale trebuie ajustate la un raport de 1 la 8 prin majorarea salariilor mici și trebuie 
eliminate inechitățile dintre bugetarii din aceeași categorie profesională ori care fac aceeași muncă sau o muncă similară. 

Față de această situație solicităm să ne răspundeți la următoarea întrebare:  
Când veți elimina inechitățile din domeniul salarizării sistemului bugetar și veți aplica principiul la muncă egală și 

funcții similare să fie acordată o salarizare egală? 
Solicit răspuns în scris și oral. 
Cu considerație, 

Deputat      Deputat 
Dorel Gheorghe Acatrinei   Lucian Florin Puscasu  

*** 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Dezinteresul autorităților publice responsabile cu respectarea drepturilor copiilor  
în ceea ce privește problemele preexistente în școli. 

Stimate domnule ministru, 
Toți elevii, preșcolarii, profesorii, învățătorii și angajații din școli, inclusiv personalul nedidactic, vor face teste de salivă 

de două ori pe săptămână. Fiecărui elev i se pun la dispoziţie două teste săptămânal. 
Astfel acționează Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Educaţiei într-o procedură medicală. La decizia şcolii, 

testele vor putea fi administrate la domiciliu de către părinţi sau sub supravegherea părinţilor, sau a reprezentanţilor legali, sau 
în şcoală. Din păcate, știm că într-un număr exagerat al școlilor din România nu există un cadru medical autorizat. În plus, 
numeroase organizații ale părinților solicită, deja, măsuri de siguranţă sanitară în unitățile de învățământ și chiar refuză 
testarea, în cazul în care acestea nu există. 

Ministrul Sănătății le-a cerut părinţilor să fie responsabili și să comunice la timp şi corect rezultatele acestor teste, dar, 
în general, elevii și părinții nu au posibilitatea, aptitudinea și de multe ori nici timpul necesar pentru a se conforma corect în 
acest sens. 

Inspectoratul, direcțiunea și profesorii nu au nicio responsabilitate pentru desfășurarea unor acte medicale în instituțiile 
de învățământ. Fișa postului nu cere profesorilor să verifice testele COVID. Trebuie să recunoașteți. Domnule ministru, că 
operațiunea este prea complicată și reperezintă o pierdere de timp, bani și nu are rezultatele scontate. 

Domnule ministru, vă rog să-mi precizați de ce solicitați elevilor dovada testelor de salivă pentru depistarea Covd-19 în 
zilele de luni și joi, dacă ele, faptic, nu sunt concludente? 

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu deosebită considerație,     Raisa Enachi 

*** 
 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Problemele etnicilor români din statele vecine 
 

În mass-media din România nu apar informații referitoare la preocupările Guvernului României privind problemele 
regionale sau cele ale comunităților de etnici români din statele vecine.  

Prin urmare, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Câte întălniri ați avut cu omologii dumneavostră sârb și maghiar, și ce probleme care să aducă modificări pozitive vieții și 

comunităților etnicilor români ați discutat? 
2. Câte și ce materiale de propagandă precum și volume de literatură în limba română au fost expediate pentru comunitățile 

românești din țările menționate? 
Aștept răspuns scris, în termen legal.         Deputat 

Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 
*** 
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Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Poliția și puterea politică locală aflate în cârdăşie cu infractorii de la nivel local 
Stimate domnule ministru, 
La începutul acestui an ați dat următoarea declarație: „Am demarat în 2021 un amplu proces de reformă la nivelul MAI, 

la nivelul structurilor MAI. Voi continua să fac tot ceea ce îmi stă în putinţă pentru profesionalizarea, pentru responsabilizarea 
şi pentru modernizarea tuturor structurilor MAI. Am dispus şefului Poliţiei Române să realizeze de urgenţă o evaluare 
managerială la nivelul fiecărui inspectorat judeţean de Poliţie, care să vizeze identificare tuturor problemelor. În final, vă spun 
foarte clar: voi continua să dispun măsuri care să ducă la o curăţenie în propria noastră ogradă. Aşa cum ştiţi, pădure fără 
uscături nu există, dar indiferent despre cine ar fi vorba, de funcţie, ce grad are, aceste măsuri pe componenta de integritate, de 
profesionalism vor fi luate şi în anul 2022”. Referitor la Bolintin Vale „această tragedie a scos la iveală încă o dată putregaiul 
unui sistem care s-a degradat de la an la an în ultimii 30 de ani”, în condițiile în care „resursele umane sunt insuficiente, 
câteodată slab pregătite, câteodată în cârdăşie cu puterea politică locală şi câteodată în cârdăşie cu infractorii de la nivel local”.  

După tragedia de la Caracal de acum 3 ani, a urmat tragedia de la Bolintin Vale, apoi moartea unei fetițe pe o trecere de 
pietoni din București. De curând un interlop din Timișoara l-a lovit în public pe un polițist, într-un centru comercial. Patru 
polițiști care erau de față au privit scena fără să intervină, fiindu-le frică de interlop, deși erau superiori din punct de vedere 
numeric. Dacă nu sunt în stare să-l apere pe unul de-al lor, cum să mai aștepte un simplu cetățean să primească protecție din 
partea Poliției? Domnule Ministru, credeți că e posibil să se întâmple așa ceva într-o țară democratică? Poliția din Timișoara a 
dat și un comunicat pentru a justifica pasivitatea spectatorilor-polițiști: n-au vrut să escaladeze conflictul! Imaginile din 
filmarea de la centrul comercial cu lipsa de acţiune a colegilor polițistului în timp ce acesta este lovit sunt de-a dreptul 
revoltătoare. Chiar dacă prefectul de Timiș a solicitat polițiștilor timișoreni să acţioneze cu maximă fermitate la cea mai mică 
tentativă de sfidare până la urmă tot ceea ce declarați în calitate de conducători ai acestui „stat eșuat” sunt numai vorbe goale! 
Poliția a reușit să mai coboare o treaptă a degradării: până acum se știa că polițiștii fraternizează peste tot cu infractorii. 
Oriunde există un clan, o rețea de proxeneți, ceva infracțional, există și polițiști care-i protejează. Dar au ajuns să se lase 
bătuți! Ce mai urmează domnule Ministru? Poate să coboare mai jos această instituție, se poate afunda mai mult în ridicol și 
penibil?  

Vă solicit să îmi comunicați ce măsuri ați întreprins în calitatea dvs. de ministru al Internelor pentru ca cetăţeanul să-şi 
recapete încrederea că este protejat şi apărat având în vedere incidentul de la centrul comercial din Timișoara?  

Solicit răspuns în scris.         Deputat 
Cu deosebită considerație,          Dan Tanasă 

*** 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

Petiție inițiată de Salvamont 
Stimate domnule ministru, 
Acum doi ani, Salvamont a inițiat o petiție prin care se solicită modificarea Codului Rutier astfel încât și autospecialele 

Salvamont să beneficieze de sisteme de avertizare acustică și sonoră, fiind vorba de girofaruri și sirene.  
7.054 de persoane au semnat această petiție până acum. Această petiție de la o statistică din 2019, care arată că 8.297 de 

persoane au fost salvate în misiuni Salvamont în 7.170 de intervenții, iar numărul acestora crește de la an la an. ”Salvamont a 
demonstrat că desfășoară o activitate de salvare la un nivel foarte bun, corespunzător cerințelor mereu impuse de dezvoltarea 
turismului și activităților economice din zona montană”, se mai arată în petiție. ”Legislația rutieră în vigoare nu prevede că 
"salvamontiștii" pot utiliza sisteme de avertizare acustică și luminoasă (girofaruri și sirene) pe autospecialele de intervenție în 
timp ce se află în exercițiul funcțiunii la solicitările venite prin Serviciul Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Deplasarea lor 
prin trafic fără astfel de sisteme le îngreunează misiunile și, nu de puține ori, le pune viața în pericol.  

Se solicită modificarea art. 32, alin. (1), litera b) din Codul Rutier prin adăugarea autospecialelor din cadrul serviciilor 
locale și județene de salvatori montani "Salvamont" în categoria vehiculelor cu regim de circulație prioritară, dotate cu sisteme 
de avertizare acustică și luminoasă de culoare albastră”, se solicită în document. 

Vă solicit, domnule Ministru să îmi comunicați ce măsuri ați întreprins pentru ca această reglementare absolut necesară 
în condițiile de trafic din România să poată intra în vigoare? Solicit răspuns în scris.  

Cu deosebită considerație,           Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
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Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe  
 

Vizita la Târgu Mureș a Ministrului Afacerilor Externe maghiar, Peter Szijjarto 
Stimate domnule ministru, 
Relațiile diplomatice dintre două state vecine sunt cultivate printr-o serie de acțiuni bilaterale precum vizitele, proiectele 

comune sau semnarea unor acorduri care au ca scop îmbunătățirea relațiilor dintre aceste state. Însă un aspect extrem de 
important în momentul desfășurării acestor categorii de acțiuni îl constituie protocolul și mesajul transmis în urma oricărei 
vizite efectuate de către lideri de stat ori membri ai guvernului din statele cu care România menține relații diplomatice. 

Este cu atât mai important să punem accentul pe protocol și pe respectarea normelor în domeniu, atunci când avem în 
discuție vizite în județe ale României unde ponderea etnică are un caracter aparte iar orice mesaj transmis la nivel oficial poate 
avea interpretări variate. 

Drept urmare, la data de 14 februarie 2022 ministrul afacerilor externe din Ungaria, dl. Peter Szijjarto a efectuat încă o 
vizită la Târgu Mureș, pentru a se întâlni doar cu reprezentanți ai minorității maghiare, persoane care ocupă funcţii de 
demnitate publică. Această vizită este doar una din numeroasele excursii neanunțate prin țara noastră a unor oficiali maghiari, 
vizite în care nu se ține cont de minimul respect față de statul român și de protocolul aferent în astfel de situații.  

Este cu atât mai îngrijorătoare vizita efectuată, dacă avem în vedere contextul electoral din țara vecină, unde sunt 
pregătiri în vederea desfășurării alegerilor legislative din Ungaria. Constatăm deci, faptul că reprezentanți aleși ai statului 
român precum primarul municipiului Târgu Mureș – Soos Zoltan, președintele Consiliului Județean Mureș – Peter Ferenc, 
vicepreședintele Consiliului Județean Mureș – Kovacs Levente, fac în mod fățiș campanie electorală unor reprezentanți ai altor 
state, chiar în instituțiile oficiale ale României – Consiliul Județean Mureș, respectiv Instituția Prefectului Mureș, ambele 
având sediul în aceeași clădire. 

Cunoaștem din „Îndrumarul de Protocol” al Minsiterului Afacerilor Externe faptul că vizitele în România ale miniștrilor 
de resort și ale comisarilor europeni sunt organizate de protocolul fiecărui minister omolog. Protocolul Ministerului Afacerilor 
Externe este responsabil de organizarea și coordonarea vizitelor în România a miniștrilor de externe străini. Prin atribuțiile pe 
care le are, Direcția Protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe oferă sprijin în organizarea sau derularea vizitelor 
demnitarilor mai sus menționați. 

În acest context, domnule minsitru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1) A fost anunțată la nivel oficial vizita la Târgu Mureș din 14.02.2022 a minsitrului de externe din Ungaria, Peter 

Szijjarto? 
2) Au fost communicate persoanele și instituțiile care urmează a fi vizitate, respectiv tema discuțiilor în cadrul acestei 

vizite? 
3) A fost organizată vizita din Târgu Mureș de către protocolul ministerului omolog din România, precum prevede 

„Îndrumarul de Protocol”? 
4) A fost cel puțin invitat Ministrul Afacerilor Externe din România, în calitate de omolog la aceste discuții în cadrul 

vizitei din Târgu Mureș? 
5) Este legală campania electorală a unor reprezentanți ai statelor străine în interiorul instituțiilor oficiale ale României și 

cu concursul unor oficiali aleși? 
6) Au fost încălcate regulile de protocol privind vizita la Târgu Mureș din 14.02.2022 a minsitrului de externe din 

Ungaria, Peter Szijjarto? 
Solicit răspuns in scris.         Deputat 
Cu deosebită considerație,    Dan Tanasă 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 
 

Implicarea statului român în salvarea „Bisericii cetate” din comuna Dobromir, județul Constanța 
 

Stimate domnule ministru 
În comuna Dobromir, din județul Constanța, se află ruinele unei impunătoare biserici, a cărei construcție a fost începută 

în anul 1904 de către comunitatea bulgară din localitate. Din motive ce țin de lipsa fondurilor, de intrarea României în Al 
Doilea Război Balcanic și Primul Război Mondial, dar mai ales de migrația etnicilor bulgari după cedarea județelor Durostor și 
Caliacra către Bulgaria, biserica a rămas neterminată. 
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Din păcate, lăcașul de cult, care cel puțin prin datarea pietrei de temelie ar trebui să fie inclus în Lista monumentelor 
istorice din județul Constanța, a devenit astăzi o sursă de aprovizionare cu materiale pentru alte construcții, de pildă, cărămizi. 

Însă chiar și în stadiul de ruină părăsită, prin stilul arhitectural unic și prin dimensiunea impunătoare, „Biserica cetate” 
este o bijuterie care trebuie salvată.  

Pe cale de consecință, vă solicit ca, prin intermediul Secretariatului de Stat pentru Culte, să inițiați procedura de 
includere a lăcașului de cult mai sus menționat atât pe Lista monumentelor istorice din județul Constanța, cât și pe cea a 
finanțărilor de la bugetul de stat. 

De asemenea, vă rog să îmi comunicați prin ce alte măsuri puteți interveni pentru salvarea și finalizarea „Bisericii 
cetate” din comuna Dobromir, județul Constanța.  

Solicit răspuns scris.         Deputat 
Cu deosebită considerație,       Dumitru-Viorel Focșa 

*** 
 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
   

Angrenarea României în susținerea și rezolvarea problemelor Republicii Moldova 
 

Mass-media din România informează despre implicarea Ungariei în problemele Republicii Moldova, iar conform declarațiilor 
oficiale ale acesteia din urmă, solicită sprijin în soluționarea problemelor de la diplomația și de la statul maghiar. 

Prin urmare, vă adresez următoarele întrebări: 
- Cum apreciați angrenarea României în susținerea și rezolvarea problemelor Republicii Moldova,  

în raport cu preocuparea manifestată de Ungaria? 
- Cum și de câte ori România a transmis în Parlamentul European doleanțele Republicii Moldova? 

Aștept răspuns scris, în termen legal.      
Deputat 

Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 
*** 

Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 
 

Cimitirele eroilor și alte opere comemorative din România 
Stimate domnule ministru, 
Considerând faptul că Oficiul Național pentru Cultul Eroilor (ONCE), aflat în subordinea Ministerului Apărării 

Naționale, este organul de specialitate al administrației publice centrale destinat protejării mormintelor și operelor 
comemorative de război, ce are ca scop elaborarea și asigurarea aplicării strategiei și politicilor în domeniul mormintelor și 
operelor comemorative de război și activează pentru alinierea legislației și practicii din România cu cea europeană în acest 
domeniu, vă adresez următoarele întrebări: 

1. Care sunt cimitirele eroilor sau alte opere comemorative din România pe care Ministerul Apărării Naționale prin 
Oficiul Național pentru Cultul Eroilor le are planificate pentru restaurare în anul 2022, direct sau prin susținerea financiară a 
unor unități administrativ-teritoriale cu obiective asemănătoare? 

2. Care sunt sumele alocate de către Ministerul Apărării Naționale prin Oficiul Național pentru Cultul Eroilor pentru 
restaurarea și întreținerea cimitirelor eroilor din România în anul 2022? 

3. Câte avize a eliberat Ministerul Apărării Naționale prin Oficiul Național pentru Cultul Eroilor pentru reabilitarea 
cimitirelor eroilor în perioada 2018–2022? 

4. Au existat în perioada 2018–2022 propuneri Ministerul Apărării Naționale prin Oficiul Național pentru Cultul Eroilor 
adresate autorităților locale de reabilitare a unor cimitire ale eroilor și opere comemorative de război?  

a. Care sunt aceste propuneri ? 
5. Există la nivelul Ministerul Apărării Naționale prin Oficiul Național pentru Cultul Eroilor un plan național de 

reabilitare și întreținere a cimitirelor eroilor și a operelor comemorative de război ? 
Vă solicit un răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,          Deputat           

Dan Tanasă 
*** 
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Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
Indicele ROBOR 

Stimate domnule ministru, 
Încă din prima zi lucrătoare a anului 2022  s-a stabilit de către Banca Națională a României un record pentru ROBOR. 

Indicele care calculează costul creditelor în lei la 3 luni a crescut luni la 3,02% pe an, potrivit BNR, cu 50% mai mult decât în 
urmă cu un an (la începutul anului 2021, indicele ROBOR la 3 luni era 1,98%), conform informaţiilor publicate de Banca 
Naţională a României (BNR).  Acum câteva zile, indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor 
de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 3,53% pe an, de la 3,29%.   

Un cetățean român vede că va trebui să plătească în plus la bancă, lunar o sumă importantă dacă sumele au crescut de la 
1,98 la 3,87% în numai 12 luni! Iar BNR va majora dobânda de referinţă de mai multe ori în acest an!  Indicele de referinţă 
pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 1,17% pe an, acesta fiind calculat ca medie 
aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2021, în urcare faţă de cel publicat în 
urmă cu trei luni, de 1,08%. Majorarea dobânzilor vine ca urmare a deciziilor Băncii Centrale de a majora dobânda cheie la 
1,75%. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 3,71%, de 
la 3,43%, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 3,87% pe an, de la 3,56% pe an. 

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la 
nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022 şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de 
pe piaţa monetară,  conform informațiilor transmise de la banca centrală. Pe noi ne interesează românii care au credite în lei și 
care trebuie să plătească dobânzi mai mari, conform deciziei Băncii Naționale chiar dacă se încearcă temperarea creșterii 
inflației în condițiile în care se estimează o inflație „de două cifre”, după 1 aprilie 2022.  La un calcul rapid  rezultă o creștere a 
ratei de cel puțin 60 de lei, fără să fie adăugate celelalte costuri bancare, la un credit imobiliar cu o dobândă de 3,92%, la care 
mai sunt de achitat 223.000 de lei timp de 20 de ani. Specialiștii estimează că dobânzile vor scădea peste câțiva ani, dar până 
atunci rata lunară pentru un apartament va fi cu câteva sute de lei mai mare. 

În perioada următoare, dobânzile vor crește într-un ritm accelerat. Până și BNR a observat, ca și BCE și toate băncile, că 
această creștere a inflației va continua.  

Domnule ministru al Finanțelor, vă adresez următoarea întrebare: ce soluție există pentru românii care au credite la 
bănci în condițiile în care creșterea dobânzilor  va fi resimțită indiferent de indicele luat în calcul: ROBOR sau IRCC? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,              Deputat  

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Bode, ministru al Afacerilor Internelor 
 

Clarificări asupra refuzului eliberării unei cărți de identitate. 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere situația grea în care se află o pensionară din municipiul Huși, județul Vaslui, căreia i se refuză 

eliberarea unei cărți provizorii de identitate de către autoritățile locale, vă adresez rugămintea de a studia memoriile depuse 
pentru a se reglementa această problemă gravă. 

Doamna în cauză este pensionară din anul 2010, a lucrat 34 de ani ca pedagog la Liceul „Cuza-Vodă” din Huși și a 
locuit într-o garsonieră (camera pedagogului) care i-a fost repartizată în anul 1987 conform cu reglementările care erau în 
vigoare înainte de anul 1989. În tot timpul cât a locuit în garsoniera care se află în municipiul Huși a plătit toate cheltuielile și 
a avut grijă de această locuință. Ulterior, nu i s-a mai permis să locuiască acolo, în consecință, doamna nu mai are buletin 
fiindcă nu mai are locuință. A avut și o locuință moștenită, dar i s-a luat abuziv.  

Domnule Ministru, în acest context, vă rog să îmi comunicați soluția optimă de ajutor a unei persoane care și-a dedicat 
întreaga viață educației generațiilor tinere din Huși. 

Vă anexez memoriile primite la cabinetul parlamentar pentru rezolvarea cu celeritate a acestui caz. 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,             Deputat         

Enachi Raisa 
*** 
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Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Necesitatea unui Consulat permanent al României la Frankfurt 
Stimate domnule ministru, 
La începutul acestui an am avut o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din zona metropolitană Frankfurt pe 

Mein, Germania și, în urma discuțiilor purtate, s-au concretizat o serie de teme referitoare la îmbunatațirea relațiilor dintre din 
ce în ce mai numeroasa comunitate românească din zonă și serviciile administrației publice ale Statului Român, aflate atât pe 
teritoriul statului German, cât și din țară. 

Vă reamintesc, domnule ministru, că a trecut mai bine de un an de la răspunsul din 10 februarie 2021, prin care 
Ministerul Afacerilor Externe își anunța demersurile începute pentru accesibilitatea cetățenilor români la serviciile consulare, 
raportat la numărul cetățenilor români arondați.  

Conform memorandumului ”Redimensionarea și modernizarea rețelei consulare a României. Stadiul actual și 
perspective de acțiune pentru perioada 2021 – 2025”, aprobat de prim-ministrul României la data de 4 decembrie 2020, 
deschiderea unui consulat general la Frankfurt pe Main este una prioritară. 

Prin urmare, vă rog să îmi specificați: 
1. Care este stadiul actual al acțiunilor întreprinse de Ministerul pe care îl conduceți pentru deschiderea unui consulat 

general la Frankfurt pe Main? 
2. Când se va deschide, efectiv, consulatul general din orașul Frankfurt pe Main? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,         Deputat  

Silviu-Titus Păunescu 
*** 

 

Adresată domnului Nicolaie Bălașa-Sorescu, vicepreședintele Consiliului Naţional al Audiovizualului  
 

Subtitrarea serviciilor de programe media audiovizuale în limba română 
 

Stimate domnule vicepreședinte, 
Zeci de posturi TV și de radio emit pe teritoriul României exclusiv într-o limbă străină, fără a oferi subtitrare, dublare 

sau traducere corespunzătoare a materialelor media prezentate. Toate aceste posturi sunt autorizate de Consiliul Național al 
Audiovizualului iar conținutul emisiunilor nu este monitorizat în mod activ cu privire la mesajul, calitate și nivelul de 
înțelegere a telespectatorilor români. În majoritatea cazurilor serviciile de programe media audiovizuale nu sunt subtitrate în 
limba română și de foarte multe ori aceste posturi TV și de radio fac propagandă contrară intereselor naționale ale României, 
promovând sentimente separatiste, autonomiste și idei contrare statalității. Avem în vedere programele media TV și radio care 
emit în limba minorităților naționale, respectiv maghiară, fără a oferi însă subtitrări corespunzătoare, dublaj ori traduceri ale 
materialelor scrise.  

Atunci când există zeci de canale de comunicare în masă, posturi TV, de radio care emit de pe teritoriul României sau 
publicații scrise autorizate conform legislației românești, care promovează mesaje ostile statului român și fac propagandă 
revizionistă maghiară putem discuta despre practici nefavorabile statului român. Drept urmare, nu punem la îndoială 
necesitatea existenței presei în limba minorităților naționale, ci mesajele transmise prin intermediul acestora, precum și 
respectarea dreptului la informare a cetățenilor români, majoritari. Dincolo de manipulările grosiere  care se fac prin acești 
vectori  importanți de comunicare, populatia romanească nu are acces la cultura/ problemele/ dezbaterile minorității maghiare. 

În acest context, domnule Vicepreședinte, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1) Câte posturi de radio și TV transmit în prezent pe teritoriul României programe media în limba minorităților naționale 

și care sunt autorizate conform legislației românești? 
2) Dintre aceste posturi, câte asigură subtitrarea ori dublajul serviciilor de programe media în limba română, pentru ca 

ascultătorii/telespectatorii să poată fi informați în mod corect cu privire la materialele transmise? 
3) Dacă există vreo formă de supraveghere și monitorizare activă a serviciilor de programe media în limba minorităților 

cu privire la conținutul acestora? 
4) Care este raza de acoperire a Televiziunii Române (TVR) în statele vecine precum Ungaria, Serbia, Ucraina și 

Bulgaria și dacă există frecvențe de emisie dedicate postului național de televiziune în statele menționate? 
Solicit răspuns in scris. 
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Cu deosebită considerație,       Deputat  
Dan Tanasă 

*** 
Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
 

Retrocedarea ilegală de imobile românești către urmașii grofilor din Transilvania 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
Este cunoscut faptul că alături de funcția onorantă de Prim-ministru aveți și funcția de General în rezervă al Armatei 

Române, iar acest lucru presupune, înainte de toate, faptul că ați jurat să apărați țara, inclusiv cu prețul vieții. De asemenea, 
mai este cunoscut faptul că atât anterior mandatului dumneavoastră de prim-ministru, cât și în timpul acestuia, informații 
publice privind retrocedarea de imobile unor urmași ai unor criminali de război unguri, mai exact urmașii grofilor expropriați 
prin reforma agrară din anul 1921 sau unor culte care au avut doar funcția de administrator al respectivelor imobile în perioada 
de ocupație austro-ungară a Transilvaniei, nu contenesc să apară.  

La fel de îngrijorător este faptul că nu există zi în care să nu apară noi știri referitoare la cumpărarea de imobile întregi 
din orașele României cu fonduri guvernamentale ungare prin intermediul a diferiți interpuși, fie că sunt organizații 
guvernamentale sau societăți comerciale cu capital de stat maghiar. Programul de acaparare imobiliară a Transilvaniei de către 
Ungaria este public și nu poate fi contestat de nimeni. După cum bine intuiți, scopul final al acestui program (și nu este 
singurul) este ca fără a schimba granițele teritoriale ale României, Transilvania să fie retrocedată metru cu metru, clădire cu 
clădire, oraș cu oraș, statului maghiar. 

Alături de prestigiul și importanța funcției politice pe care o dețineți, cu totul deosebit este faptul că sunteți și veți 
rămâne în istorie un Prim-ministru din partea Partidului Național Liberal, fapt care vă leagă în mod direct de misiunea și 
moștenirea întregitorului Ion Ionel Constantin Brătianu. Dincolo de funcția efemeră, cu mult mai important este faptul că 
înainte de aceasta ați fost, sunteți și veți fi un General în rezervă al Armatei Române, poziție care implică în mod automat cea 
mai puternică și loială relație dintre un cetățean și patria sa: jurământul de a-și apăra țara chiar cu prețul jertfei supreme. 

Având în vedere toate aceste lucruri, vă rog deosebit de respectuos să-mi comunicați în scris: 
1. Situația atât de cunoscută publicului, aceea a înstrăinării teritoriului național, cu girul instituțiilor românești, către 

organizații, culte, ONG-uri și inclusiv cetățeni maghiari, prin retrocedări ilegale sau prin achiziționare directă cu fonduri de la 
guvernul statului maghiar, se află în atenția dumneavoastră ? 

2. Care este punctul de vedere al Prim-ministrului României față de această înstrăinare mascată a teritoriului național în 
favoarea altui stat ? 

3. Cum intenționați să eliminați sentimentul de frică din sufletele românilor din Transilvania referitor la faptul că 
pasivitatea instituțiilor românești responsabile, în fața inițiativelor statului maghiar, induce ideea că în viitor românii vor avea 
nevoie de pașaport pentru a trece dincolo și dincoace de munți ? 

4. Intenționați să opriți, în al doisprezece-lea ceas, această cedare a teritoriului și a patrimoniului imobiliar în proprietatea 
statului maghiar, similar modului în care a reacționat Slovacia ? 

Cu deosebită considerație,                  Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministru al Afacerilor Interne 
 

Amenzile aplicate românilor în perioada epidemiei de COVID 
Stimate domnule ministru, 
Curtea Constituțională a României a declarat neconstituționale prevederile legale cuprinse în ordonanțele militare prin 

care au fost stabilite amenzile pentru nerespectarea restricțiilor impuse de starea de urgență și a fost de părere că și cuantumul 
acestor amenzi este prea mare în raport cu posibilitățile financiare ale populației, în condițiile în care pensia medie lunară din 
România constituie circa 1 200 de lei, iar salariul mediu lunar depășește ușor suma de 3 000 de lei. 

Într-un răspuns anterior la o întrebare parlamentară din aprilie 2021 ați comunicat că pentru nerespectarea restricțiilor 
impuse de starea de urgență și de starea de alertă, în perioada 16 martie 2020 – 15 aprilie 2021, românilor le-au fost aplicate de 
către polițiști și polițiștii locali un număr de 1 527 812 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 856 429 939 lei, 
echivalentul a peste 173 milioane de euro.  
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Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
1. Care este, la scară națională și defalcat pe unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II (județe și municipiul 

București), numărul de sancțiuni contravenționale cu amendă aplicate românilor pe fiecare an al perioadei pandemice (stare de 
urgență și stare de alertă). 

2. Care este, la scară națională și defalcat pe unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II (județe și municipiul 
București), valoarea totală exactă a acestor amenzi aplicate pe fiecare an al perioadei pandemice.  

Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris.  
Cu respectul cuvenit, 

Deputat 
Ciprian-Titi Stoica 

*** 
Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

 

Legătura între vama Nădlag și portul Constanța 
Domnule ministru, 
Vă rog să îmi precizați când preconizați că va fi realizată o autostrada, sau mai multe, care să facă legătura între vama 

Nădlag și portul Constanța? 
Acest lucru este necesar atât pentru fluidizarea traficului rutier cât și pentru dezvoltarea portului Constanța. 
Solicit răspuns în scris în termenul prevăzut de lege. 
Cu stimă,        Deputat 

Dănuț Aelenei 
*** 

 
 Interpelări 

 
 
Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 
De către: domnul Dorel Gheorghe Acatrinei, deputat 
                 domnul Lucian Florin Puscașu, deputat 
Obiectul interpelării: Prima solutie pentru scaderea facturilor este TVA zero la energie timp de un an. Cine vă oprește să 
modificați Codul Fiscal? 

 
Domnule prim-ministru, 
Așa-zisa liberalizare a pieței energiei este o ultimă și devastatoare lovitură dată României și cetățenilor săi. Cei bogați să 

fie și mai bogați, iar cei săraci și mai săraci. Mai pe înțelesul românilor, cetățenii să fie privați de propriul stat, a cărui misiune 
este tocmai aceea de a-i proteja!  România, unul dintre puținele state care-și poate asigura independența energetică din 
resursele proprii, având posibilitatea să mai și vândă, a ajuns să aibă cele mai mari prețuri la gaze, benzină și motorină, ceea ce 
se va reflecta în  economie.    

Prețul energiei și a gazelor a explodat, cu consecințe grave asupra cetățenilor români și a economiei noastre. Astfel, 
cuplarea prețului din producția internă de gaze la prețul bursei de la Viena, fără stabilirea unui mecanism clar de protecție a 
economiei românești și a românilor, expune România în prag de sezon rece, la o creștere a facturilor de circa 80%. În acest 
timp, producția internă continuă să scadă lucru care nu dă timp pentru aprovizionarea depozitelor pentru iarnă. 

Rapoartele ANRE arată o situație alarmantă pe piața gazelor. Astfel, în primele 5 luni consumul intern a crescut cu 
aproape 10%, importurile din Rusia s-au majorat cu peste 30%, exporturile de gaze din România au crescut ce cca. 20 de ori, 
iar producția internă a scăzut.  

Precizăm că nu suntem de acord cu faptul că singura soluție este legea consumatorului vulnerabil, câtă vreme nu se 
intervine asupra mecanismelor prezentate mai sus care distorsionează piața energiei și câtă vreme nu se găsesc soluții pentru 
exploatarea  gazului românesc.  
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Românii, pe de o parte, au aceleaşi salarii și aceleaşi pensii pentru că au fost îngheţate de Guvern pentru anul 2021. În 
schimb, pe de altă parte, avem creşteri foarte mari la facturile de energie şi gaze naturale, care aproape s-au triplat și creșteri 
semnificative la prețul benzinei și al alimentelor care se scumpesc de la o zi la alta. 

Experții au publicat deja modul cum se formează prețul final la energie și gaz și au constatat că 70 % din preț sunt taxe 
și impozite pe care le percepe Statul Român. 

 
 
 
Față de această situație vă rugăm să ne răspundeți la următoarea interpelare: 

- Prima solutie pentru scaderea facturilor este TVA zero la energie timp de un an. Un studiu de  
impact poate să ne arate că următorul pas este aplicarea unui TVA de 5% pentru energie prin modificarea Codului Fiscal prin 
Ordonantă de Urgență? Ce vă oprește să aplicați soluțiile concrete pentru protejarea românilor?  

 Solicit răspuns în scris și oral. 
*** 

 
Adresată: domnul Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către: domnul Daniel Gheorghe Rusu, deputat 
Obiectul interpelării: Comportamentul abuziv al E-On Gaz, Alba 

 
Domnule ministru,  
În județul Alba, abonații E-On Gaz sunt îndrumați să plătească facturile doar online în perioada 02.02.2022 - 

28.02.2022, iar la telefoanele instituției nu răspunde nimeni.  
În aceste condiții, unde la casierie nu se mai poate achita nicio factură, ci doar doar online, vârstnicii sunt cei mai 

afectați, pentru că ei nu știu să facă plăți online și unii dintre ei nu au pe nimeni să îi ajute.  
- Vi se pare firesc ca această societate care deține un monopol absolut pe anumite județe să aibă  

astfel de comportament?  
- Ce măsuri veți lua pentru ca acest comportament abuziv să nu mai continue și să nu se mai repete?  

Solicit răspuns scris.  
*** 

 
Adresată: domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 
De către:  domnul Dumitru-Viorel Focșa, deputat 
Obiectul interpelării: Abuzuri nesancționate și necercetate ale jandarmilor constănțeni 

 
Stimate domnule ministru, 
Pe data de 7 decembrie 2021, în plenul Parlamentului am dat citire unei declarații politice pe care am intitulat-o: 

„Domnule prim-ministru, opriți abuzurile de la Constanța!”, declarație în care povesteam cum am fost bruscat de un jandarm 
constănțean. 

Am așteptat să se întâmple ceva, să fie demarată o anchetă, să fiu chemat să dau explicații. Cum nimic din acestea nu s-a 
întâmplat, vă solicit, prin intermediul prezentei interpelări, să dispuneți cercetarea împrejurărilor în care, în seara de zilei de 5 
decembrie 2021, am fost busculat de către căpitanul Iancu, angajat al Inspectoratului Județean de Jandarmi „Mihail 
Kogălniceanu” Constanța. 

În fapt, ce s-a întâmplat? 
În ajunul prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae, am protestat pașnic alături de mai mulți constănțeni împotriva 

restricționării accesului pe bază de Certificat Verde în spațiul destinat Târgului de Crăciun, mai clar, împotriva segregării 
copiilor și părinților din Constanța pe bază de vaccin. 

Din motive numai de el știute, și poate de șeful său direct, jandarmul mai sus menționat a încercat să mă extragă brutal 
dintre oameni. 

Inițial, am fost uluit de acest gest; ulterior, am înțeles că tupeul domnului căpitan are și o explicație: dânsul este finul 
șefului Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța, colonelul Daniel-Mihai Ferencz. Cu alte cuvinte, dacă nașul ține 
spatele, finul poate face orice, oricui, de capul lui sau la comanda nașului. 
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Nu pot să nu mă întreb, dacă domnul căpitan Iancu și-a permis să busculeze un parlamentar al României pentru un 
protest pașnic, oare cum s-ar comporta cu un om de rând pentru același lucru sau pentru mai puțin?  

Întrebare care mă determină să vă solicit să dispuneți oficial cercetarea acestui caz și să îmi comunicați, în scris, 
rezultatele anchetei. 

*** 
 
Adresată: domnului Marian Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
De către:  domnul gl.mr. prof.univ.dr. Nicolae N. Roman, deputat 
Obiectul interpelării: Măsuri cu privire la prevenirea şi combaterea eficientă a criminalităţii economice care ar putea exista în 
domeniul energiei electrice și al gazelor naturale 
 

Conform art.132 alin.(1) din Constituția României, republicată: "Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului 
legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei.". 

Iar, potrivit art.69 alin.(3) din Legea nr.304/2004 pentru organizarea judecătorească, ministrul justiției poate să ceară 
procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau, după caz, procurorului-șef al Direcției 
Naționale Anticorupție, procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, 
informări asupra activității parchetelor și să dea îndrumări scrise cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea și 
combaterea eficientă a criminalității. 

Prin urmare, având în vedere abuzul creșterii aberante a tarifelor la energie electrică pentru populație și pentru întreaga 
economie românească, o dată cu liberalizarea pieței de energie electrică și a multitudinilor de erori sesizate de populație la 
întocmirea facturilor de energie electrică de către societățile de distribuție a energiei electrice, vă rog să răspundeți: 

- Ați solicitat procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,  
respectiv procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, informări asupra 
activității acestora cu privire la constatările și măsurile ce trebuie luate, pentru prevenirea şi combaterea eficientă a 
criminalităţii economice care ar putea exista în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale?  

Aștept răspuns scris, în termen legal.      
*** 

 
 


