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

Sesiunea februarie – iunie 2022 
 

(Situaţia cuprinde datele la 11.03.2022) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1558 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 89 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 99 

112 

– votate  
 

110 

             din care: - înaintate la Senat      11 

                            - în procedura de promulgare 27 

                            - promulgate* 24 

                            - respinse definitiv 48 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1441 

a) pe ordinea de zi 409 

b) la comisii  
 

1010 
 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 

3 

3) Desesizări 4 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 36 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 34 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 2 

 
  Cele 110 iniţiative legislative votate privesc: 

                        35 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                     din care: 
                                  24 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                      2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      9 proiecte de legi 
                        75 de propuneri legislative 
                             din careern:n carede legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 48 de legi, dintre care 24 din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
 

  
     0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților  

 
 

Şedinţele din zilele de luni, 7 și marți, 8 martie 2022 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 43  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          6               

7  

   - votate 
 

7 

                            - la Senat 
 

  1 

                            - lanpromulgare 
 

  5 

                            - respinse definitiv   1 

Retrimise la comisii 
 

                 1 

 
 

 Cele 7 iniţiative legislative votate privesc: 
Nnn 1 proiect de lege inițiat de Guvern 

Nnn              6 propuneri legislative   
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna 7 – 11 martie 2022 

 
(ședința din 8 martie 2022, condusă de domnul Vicepreședinte Ciprian-Constantin Șerban) 

 
 

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

1. PL-x 492/2021 - Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice  
 

2.   PL-x 455/2021 - Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii   
  publice  
 

3. PL-x 562/2020 - Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006  
 

4.   Pl-x 677/2018 - Lege pentru declararea lui Vasile Lucaciu „Erou al Naţiunii Române”  
 

5. PL-x 59/2022 - Lege privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a 
situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă 
determinată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  

 
 
 

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

spre dezbatere Senatului: 

 

1. PL-x 600/2021 - Lege privind căutarea persoanelor dispărute                          
 
 
 

 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 775/2011 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public 
nr.120/2006  
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D. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 

cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului  
pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 

(situaţie la data de 14 martie 2022) 
 

În 23.02.2022, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 
ordinară a anului 2022, care  cuprinde 52 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 48 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 
procesului legislativ:  

 
 
Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
9 
 

4 

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

 
1 
1 
0 

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

5 
1 
1 
0 

Camera 
Deputaţilor:  

17 0 

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

3 
10 
3 

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

0 
0 
1 
0 

Senat + 
Camera 
Deputaților: 

    22             -    

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

10 
12 
0 

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

0 
0 
0 

Total: 48 4  
 

40 
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  ANEXĂ 
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 
(situaţie la data de 14 martie 2022) 

 

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

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
505/2021 

 
L 

315/2021 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2007 
privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării 
judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în 
vederea facilitării aplicării de către România a 
Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 
privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare 
în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire 
și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului. 
(poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.123/2007, în sensul aplicării de către 
România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 14 
noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust) şi de 
înlocuire şi abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a 
Consiliului. 

S -  Adoptat pe 
15.10.2021 
CD -  OZ Plen 
JUR  
 

 
 
 
 
 
 
Raport depus 
pe 
15.12.2021 
(597/R/2021) 

2 

PLx 
600/2021 

 
L 

315/2021 

Proiect de Lege privind căutarea persoanelor 
dispărute. (poz. I-b-13) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Stabilirea cadrului organizatoric, a procedurilor 
administrative, metodelor şi evidenţelor specifice 
activităţii de căutare a persoanelor dispărute. 

CD -  OZ Plen 
JUR și APĂR 
S -   

 
 
Raport depus 
pe 
21.02.2022 
(39/R/2022) 

3 

PLx 
594/2020 

 
L 

490/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 
precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale 
administrativă a numelor persoanelor fizice. (poz. I-b-
7) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
21.09.2020 
CD -  OZ Plen 
ADMIN și JUR  
 

 
 
 
Raport depus 
pe 
01.03.2022 
(56/R/2022) 

4 
Plx 

30/2022 
 

Proiect de Lege pentru completarea tabelelor-anexă 
nr.I, II şi III la Legea nr.143/2000 privind prevenirea 
şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 

Completarea tabelelor-anexă nr. I-III la Legea nr. 
143/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul transpunerii Directivei delegate 

S -  Adoptat pe 
07.02.2022 
CD -  OZ Plen 

 
 
 



 

Nr. 
crt 

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

L 
12/2022 

droguri. (poz. I-b-4)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

(UE) 2021/802 a Comisiei din 12 martie 2021 de 
modificare a anexei la Decizia-cadru 2004/757/JAI a 
Consiliului în ceea ce priveşte includerea noilor 
substanţe psihoactive în definiţia termenului “drog”, 
precum şi al implementării Convenţiei unice asupra 
stupefiantelor din 1961 şi Convenţiei asupra substanţelor 
psihotrope din 1971 în sensul includerii subtanţelor care 
nu sunt puse, încă, sub control naţional. 

SĂN și APĂR 
 

Raport depus 
pe 
07.03.2022 
(75/R/2022) 

5 

PLx 
178/2021 

 
L 

49/2021 

Proiect de Lege privind practicile comerciale neloiale 
dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare 
agricol şi alimentar. (poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: 1 deputat 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor 
Directivei (UE) 2019/633 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile 
comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul 
lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar, în vederea 
stabilirii unei liste a practicilor comerciale neloiale 
interzise în relaţiile dintre cumpărătorii şi furnizorii din 
cadrul acestui lanţ de aprovizionare, prin reglementarea 
termenelor de plată, a competenţelor şi atribuţiilor 
autorităţii de concurenţă, desemnată pentru a asigura 
aplicarea la nivel naţional a prevederilor directivei, 
precum şi a sancţiunilor aplicabile autorului încălcării. 

S  - Adoptată pe 
26.04.2021 
CD -  POL EC 
și IND 
pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2021 

6 

PLx 
592/2018 

 
L 

467/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor 
măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare 
efectuate de Ministerul Finanţelor Publice şi pentru 
completarea unor acte normative. (poz. I-b-9) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptată pe 
17.10.2018 
CD - BUG  
Trimis pe data 
de 29.03.2021 
pt. raport 
suplimentar  

 
 
 
 

7 

PLx 
165/2020 

 
L 

7/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 
terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.  
(poz. I-b-10) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.132/2017, pentru 
asigurarea respectării obligaţiilor ce revin României 
potrivit Directivei 2009/138/CE şi Directivei 
2009/103/CE, având în vedere emiterea de către Comisia 
Europeană a Avizului motivat din 26.07.2019.  

S -  Adoptat pe 
23.04.2020 
CD -  BUG, 
IND,  JUR și 
TRSP 
pt. raport 
comun 
 

 
TDR: 
14.05.2020 

8 

PLx 
458/2019 

 
L 

Proiectul Legii resurselor hidrominerale.  
(poz. I-b-15)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

Stabilirea cadrului instituţional şi a modului de 
desfăşurare a activităţii de prospecţiune, explorare, 
încetarea concesiunii, protecţie şi valorificare a 
resurselor hidrominerale.  

 
 
S  - Respins pe 
07.10.2019 

TDR: 
29.10.2019 



 

Nr. 
crt 

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

326/2019 - Cameră decizională: CD CD -  IND 
pt. raport  
 

9 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-3)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

 
 
S  - Respins pe 
14.10.2020 
CD -  IND, 
JUR, APĂR  și 
TRSP 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
03.11.2020 

10 

PLx  
435/2021 

 
L 

269/2021 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 
privind introducerea deliberată în mediu a 
organismelor modificate genetic. (poz. I-b-8) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2007, din perspectiva necesităţii de 
aliniere a legislaţiei naţionale de profil la normele şi 
exigenţele europene incidente în materie, în contextul 
îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, derivate 
din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 

S -  Adoptat pe 
04.10.2021 
CD -  AGRIC, 
ADMIN și 
MED 
pt. raport 
comun 

TDR: 
02.11.2021 
 

11 

PLx 
546/2019 

 
L 

366/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea 
calităţii în sistemul de sănătate. (poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -   Adoptat pe 
21.10.2019 
CD - SĂN  
pt. raport  
 

TDR: 
26.11.2019 

12 

PLx 
479/2021 

 
L 

321/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.5/2021 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea 
calităţii în sistemul de sănătate. (poz. I-b-17) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.185/2017. 
Intervenţiile legislative vizează, potrivit notei de 
fundamentare, clarificarea unor prevederi, astfel încât să 
se asigure îndeplinirea scopului şi obiectivelor 
Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în 
Sănătate (ANMCS) printr-o mai bună organizare şi 
funcţionare a instituţiei. 

S -   Adoptat pe 
11.10.2021 
CD - SĂN  
pt. raport  
 

TDR: 
09.11.2021 

13 
PLx 

17/2022 

Proiect de Lege privind datele deschise şi reutilizarea 
informaţiilor din sectorul public.  
(poz. I-b-1) 
- Procedură de urgenţă: da 

Cadrul juridic al reutilizării datelor şi documentelor 
aflate în posesia entităţilor şi întreprinderilor publice, pe 
care acestea le-au creat în cadrul activităţilor proprii, 
inclusiv în scopul dezvoltării unor noi produse şi servicii 

CD -  JUR, 
APĂR și 
INFOCOM 
 pt. raport 

TDR: 
17.02.2022 



 

Nr. 
crt 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională:Senatul 

informaţionale, precum şi modalităţile practice de 
facilitare a reutilizării acestor date şi documente. 

comun 
S -   

14 

PLx 
387/2020 

 
L 

359/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.374/2013 privind utilizarea sistemelor 
destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în 
perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor.   
(poz. I-b-14) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
16.06.2020 
CD -  JUR și 
APĂR 
 pt. raport 
comun 

TDR: 
30.06.2020 

15 

PLx 
334/2021 

 
L 

190/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
art.36 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române. (poz. I-b-11) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea art.36 din Legea 
nr.218/2002, în scopul prevenirii şi eliminării apariţiei 
oricăror moduri neunitare de acţiune în rândul 
poliţiştilor.  

S  - Adoptat pe 
06.09.2021 
CD - APĂR 
 pt. raport  

TDR: 
05.10.2021 

16 

BP 
108/2022 

 
L 

19/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea 
siguranței circulației pe infrastructura rutieră.  
(poz. I-a-4) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S -  Adoptat pe 
07.03.2022 
CD -   

 

17 

BP 
111/2022 

 
L 

24/2022 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea 
sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea 
schimbului transfrontalier de informații cu privire la 
neplata tarifelor rutiere. (poz. I-a-5) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S -  Adoptat pe 
07.03.2022 
CD -   

 

18 

BP 
112/2022 

 
L 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/2022 privind instalațiile portuare de 
preluare a deșeurilor provenite de la nave.  
(poz. I-a-6) 

 
S -  Adoptat pe 
07.03.2022 
CD -   

 



 

Nr. 
crt 

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

25/2022  - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

                            
Nr. 
crt 

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

1 
L 

541/2021 

Proiect de lege privind unele măsuri de ocrotire pentru 
persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale. (poz. 
I-a-10) 
 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - JUR 
pt. raport  
CD -   

TDR: 
08.02.2022 

2 
L 

28/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul transporturilor rutiere. (poz. I-a-2) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - TRSP 
pt. raport 
suplimentar 
CD -   

TDR: 
14.03.2022 

3 

Plx 
430/2021 

 
L 

533/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 
cinematografia. (poz. I-a-3) 
 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea şi completarea Legii nr.504/2002, în 
scopul transpunerii în legislaţia naţională a 
Directivei (UE) 1808/2018 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 14 noiembrie 2018 de 
modificare a Directivei 2010/13/UE privind 
coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte 
cu putere de lege sau acte administrative în cadrul 
statelor membre cu privire la furnizarea de servicii 
mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor 
mass-media audiovizuale), având în vedere evoluţia 
realităţilor pieţei.  

CD -  Adoptat 
pe 07.12.2021 
S  - CULT 
pt. raport  
 

TDR: 
14.03.2022 

4 L 
20/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.4/2022 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru 
prorogarea unui termen. (poz. I-a-12) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

 

S  - BUG 
pt. raport 
suplimentar 
CD -   

TDR: 
23.02.2022 



 

Nr. 
crt 

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

- Cameră decizională: CD 

5 
L 

72/2022 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și 
de insolvență și a altor acte normative.  
(poz. I-a-13) 
- Procedură de urgenţă:nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  ECON și 
JUR 
pt. raport comun 
CD -   

TDR: 
08.03.2022 

6 

PLx 
429/2021 

 
L 

33/2022 

Proiect de lege privind precursorii de explozivi, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative. (poz. I-a-11) 
 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Reglementarea cadrului legal necesar aplicării în 
spaţiul juridic naţional a dispoziţiilor 
Regulamentului (UE) nr.1148/2019, în materia 
comercializării şi utilizării precursorilor de 
explozivi, în contextul îndeplinirii de către România 
a obligaţiilor ce-i revin, derivate din calitatea sa de 
stat membru al UE. 

CD -  Adoptat 
pe 21.12.2021 
S  - JUR și 
APĂR 
pt. raport comun 
 

TDR: 
01.03.2022 

7 

PLx 
131/2021 

 
L 

194/2021 

Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului nr.16 la 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg, la 2 
octombrie 2013 și semnat de România la Strasbourg, la 14 
octombrie 2014. (poz. I-a-7) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 Ratificarea Protocolului nr.16 adoptat la 
Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la 
Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 
1950.  

CD -  Adoptat 
pe 26.05.2021 
S  - JUR, 
DROM și POL 
EXT 
pt. raport comun 
 

TDR: 
15.06.2021 

8 

PLx 
132/2021 

 
L 

195/2021 

Proiect de lege pentru adoptarea unor măsuri necesare 
punerii în aplicare a Protocolului nr.16 la Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 
adoptat la Strasbourg, la 2 octombrie 2013 și semnat de 
România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014. (poz. I-a-8) 
 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Punerea în aplicare a Protocolului nr.16 adoptat la 
Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la 
Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 
1950.  

CD -  Adoptat 
pe 26.05.2021 
S  - OZ Plen 
JUR, DROM și 
POL EXT 
 

 

9 

PLx 
15/2022 

 
L 

77/2022 

Proiect de lege pentru aprobarea Contractului de finanţare 
(Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) dintre România şi 
Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 
noiembrie 2021 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2021. 
(poz. I-b-12) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

Aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul 
Regional de Urgenţă Cluj) dintre România şi Banca 
Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 
noiembrie 2021 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 
2021. 

CD -  Adoptat 
pe 15.02.2022 
S  - BUG 
pt. raport  
 

TDR: 
15.03.2022 



 

Nr. 
crt 

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

- Cameră decizională: Senatul 

10 

PLx 
108/2021 

 
L 

76/2021 

Proiect de Lege privind desfiinţarea Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie. (poz. I-b-9) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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

CD -  Adoptat 
pe 24.03.2021 
S -  Respins  pe 
28.02.2022 

Respins 
definitiv 

11 

PLx 
565/2021 

 
L 

412/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 
(poz. I-b-5) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996, în 
scopul transpunerii în legislaţia naţională a 
Directivei (UE) 2019/789 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 de 
stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de 
autor şi a drepturilor conexe, aplicabile anumitor 
transmisii online ale organismelor de 
radiodifuziune şi anumitor retransmisii ale 
programelor de televiziune şi radio şi de modificare 
a Directivei 93/83/CEE a Consiliului şi a Directivei 
(UE) 2019/790 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe pe piaţa unică digitală şi 
de modificare a Directivelor 96/9/CE şi 
2001/29/CE, în scopul asigurării securităţii juridice 
a acestui domeniu, precum şi pentru menţinerea 
unui nivel ridicat de protecţie a titularilor de 
drepturi. 

S -  Adoptat pe 
10.11.2021 
CD -  Adoptat 
pe 02.03.2022 

La 
promulgare 
din data de 
09.03.2022 

12 

PLx 
428/2021 

 
L 

532/2021 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru 
stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de 
comunicaţii electronice. (poz. I-a-1) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Asigurarea transpunerii în legislaţia naţională a 
Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 de 
instituire a Codului european al comunicaţiilor 
electronice (reformare), stabilirea unor măsuri de 
facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii 
electronice, stabilirea unor măsuri de facilitare a 
supravegherii pieţei echipamentelor radio şi 
aparatelor, stabilirea cadrului de comunicare a 
documentelor prin intermediul serviciului „My 
Ancomˮ. 

CD -  Adoptat 
pe 07.12.2021 
S -  Adoptat pe 
02.03.2022 

La SG din 
data de 
07.03.2022 
Sesizare de 
neconstituți
onalitate din 
data de 
09.03.2022 

 
 
 
 
 



 

IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    
        

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de executie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2010.  
(poz. I-c-1) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

Raport depus pe 
data de 
25.10.2012 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

2 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2010 şi a contului general de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. 
 (poz. I-c-2) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

Raport depus pe 
data de 
25.10.2012 

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

3 

PLx 
427/2012 

 
L 

393/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie 
a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al datoriei publice 
aferente anului 2011.  
(poz. I-c-4)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 
data de 
04.04.2016 

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 

4 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2011 și a contului general anual de execuție a bugetului 
asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011. (poz. I-c-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

Raport depus pe 
data de 
23.10.2013 

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 

5 
PLx 

203/2013 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuție a bugetului de stat, a contului anual de 
execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări 

Aprobarea contului anual de execuție a bugetului de 
stat, a contului anual de execuție a bugetului 
Fondului național unic de asigurări sociale de 

Raport depus pe 
data de 
23.10.2013 

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 



 

Nr. 
crt 

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

L 
241/2013 

sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2011.  
(poz. I-c-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

sănătate și a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2011.   

  

6 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului national unic de asigurări 
sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2012.  
(poz. I-c-6) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 
data de 
25.06.2014 

 
 
 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 
 

7 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat  pe 
anul 2012 şi a contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012. (poz. I-
c-7) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 
data de 
25.06.2014 

 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 

8 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului national unic de asigurări 
sociale de sănătate şi a contului general al datoriei 
publice aferente anului 2013. (poz. I-c-8) 
- Caracter: ordinar 

-  Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

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

Raport depus pe 
data de 
24.03.2015  

 
 
 
 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 
 

9 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2013 şi a contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013. (poz. I-c-9) 
- Caracter: ordinar 

-  Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

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

Raport depus pe 
data de 
24.03.2015 

 
 
 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 
 



 

Nr. 
crt 

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

10 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie 
a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al datoriei publice 
aferente anului 2014.  
(poz. I-c-10) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 
data de 
28.06.2016 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

11 

PLx  
191/2017 

 
L 

112/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului național unic de asigurări 
sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2015.  
(poz. I-c-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

12 

PLx  
192/2017 

 
L 

113/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2015 şi a contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015. (poz. I-c-12) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

13 

PLx  
280/2017 

 
L 

363/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2016.  
(poz. I-c-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 



 

Nr. 
crt 

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

- Cameră decizională: CD+Senat 

14 

PLx  
281/2017 

 
L 

364/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2016 şi a contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016. (poz. I-c-14) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

15 

PLx  
497/2018 

 
L 

612/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice 
aferente anului 2017.  
(poz. I-c-15) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 

16 

PLx  
498/2018 

 
L 

613/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2017 şi a contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017. (poz. I-c-16) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 
 

17 

PLx  
398/2019 

 
L 

523/2019 
 

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2018.  
(poz. I-c-17) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 
 
 



 

Nr. 
crt 

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

18 

PLx  
399/2019 

 
L 

524/2019 
 

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2018 şi a contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018. (poz. I-c-18) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 
 

19 

PLx  
220/2021 

 
L 

183/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie 
a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al datoriei publice 
aferente anului 2019.  
(poz. I-c-19) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
TDR: 
23.06.2021 
 

20 

PLx  
221/2021 

 
L 

184/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2019 şi a contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019. (poz. I-c-20) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

TDR: 
23.06.2021 

21 

PLx  
594/2021 

 
L 

520/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2020.  
(poz. I-c-21) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat aferent anului 2020, cuprinzând 
venituri în sumă de 134.236,6 milioane lei, cheltuieli 
în sumă de 246.929,6 milioane lei şi un deficit în 
sumă de 112.693,3 milioane lei. De asemenea, se 
aprobă contul general anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate aferent anului 2020, cuprinzând venituri în 
sumă de 44.776,4 milioane lei, cheltuieli în sumă de 
45.219,0 milioane lei şi un deficit de 442,6 milioane 
lei. 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

TDR: 
08.02.2022 

22 

PLx  
595/2021 

 
L 

521/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2020 şi a contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020. (poz. I-c-22) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, 
cuprinzând venituri în sumă de 80.766,3 milioane lei, 
cheltuieli în sumă de 82.360,1 milioane lei şi un 
deficit în sumă de 1.593,8 milioane lei.  

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

TDR: 
08.02.2022 
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Abrevieri Comisii: 
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                                                          
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi și infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
15. Comisia pentru politică externă 

APAR 
POL EXT 

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

 

CAE 
CROMANII 
CONST 
ȘT 
TIN 

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

 
( la data de  10 martie 2022 ) 

 

I.  În perioada   7 – 10  martie 2022  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 15 rapoarte, din care 5 rapoarte 
suplimentare și 1 raport comun  pentru ședințele comun cu Senatul. 

Comisiile permanente au depus  44 avize. 
Cele 15 rapoarte depuse sunt:     

♦ Rapoarte de adoptare   12 
♦ Rapoarte de respingere    3 

Rapoartele elaborate se referă la: 
♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului      3 
♦ Ordonanțe ale Guvernului   12 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 1021 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 128 pentru raport 

suplimentar.  
La comisii se află  11  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  prima  sesiune 

ordinară a anului 2022.  

 

II. De la începutul actualei legislature 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  823  de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 82 

♦ rapoarte suplimentare 
73 12 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 8 

TOTAL 721 102 

 
  

 
 
 



 

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

în perioada  7 – 10  martie  2022 
I. Comisia pentru buget 

 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
281/2020 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a 
Guvernului nr.48/2020 
privind unele măsuri 
financiar-fiscale -  
raport comun cu 
Comisia pentru 
constituționalitate 

Stabilirea unor măsuri financiar-fiscale, pe fondul efectelor economice 
generate de pandemia de COVID-19. Conform expunerii de motive, 
proiectul propune intervenţii legislative asupra mai multor acte normative, 
în scopul asigurării unor resurse suplimentare pentru finanţarea instituţiilor 
publice, în domeniul social şi medical, de atingere a anumitor obiective ale 
politicii fiscale, care vizează creşterea veniturilor la bugetul de stat, 
concomitent cu reducerea cheltuielilor statului cu privire la distrugerea 
unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului, precum şi nevoia de 
optimizare a implementării schemei de ajutor de stat pentru susţinerea 
activităţii IMM-urilor, în contextul măsurilor excepţionale necesare, 
cauzate de criza generată de epidemia COVID-19 şi a stării de urgenţă 

Guvern 
8.02.22 
1.03.22 

Raport de 
aprobare 
(77/R din 
8.03.22) 

2 PLx 
424/2020 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a 
Guvernului nr.94/2020 
privind unele măsuri 
pentru finanţarea din 
fonduri europene a unor 
programe naţionale 

Reglementarea cadrului general privind aprobarea şi includerea la 
finanţare din fonduri europene a programelor naţionale din anumite 
domenii. Acoperirea eventualelor depăşiri ale limitelor maxime care pot fi 
suportate din alocările programelor operaţionale prin mecanismul legal de 
supracontractare, ca urmare a includerii la finanţare a unor Programe 
Naţionale, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului 
principal de credite din care face parte programul operaţional, dacă 
programele naţionale nu pot fi incluse la finanţare din fonduri externe 
nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 

Guvern 9.03.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(82/R din 
10.03.22) 

3 PLx 
442/2019 

Proiect de Lege privind 
înfiinţarea Fondului 
Special pentru 
Încurajarea Librăriilor 
de Provincie 

Înfiinţarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie, în 
valoare totală de 1.800.000 euro, defalcat în sume egale, pe o perioadă de 
trei ani. Potrivit soluţiilor legislative preconizate, Fondul urmează a fi 
finanţat de la bugetul de stat. Măsurile preconizate vizează încurajarea, în 
special, a iniţiativelor pentru desfacerea de carte şi pentru atragerea 
marilor lanţuri de librării, prin intermediul cărora să fie promovate diferite 
evenimente culturale 

9 parlam. 9.03.22 

Raport 
suplimentar 

de respingere 
(146/RS din 

10.03.22) 



 

 
II. Comisia pentru industrii 

 
III. Comisia pentru drepturile omului 

 
IV. Comisia  pentru muncă 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 445/2010 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.190/2000 
privind regimul metalelor 
preţioase şi pietrelor preţioase 
în România – raport comun 
cu Comisia juridică 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor 
preţioase din România, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în scopul transpunerii în legislaţia 
internă a prevederilor Directivei 2006/123/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 
2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, în ceea ce 
priveşte efectuarea operaţiunilor cu metale preţioase şi 
pietre preţioase. 

Guvern 
26.08.21 
1.03.22 

Raport 
suplimentar 

de respingere 
(70/RS din 

9.03.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 614/2021 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 – raport comun 
cu Comisia pentru 
învățământ 

Modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, în sensul 
includerii în structura inspectoratelor şcolare a unor 
inspectori proveniţi din grupuri marginalizate din punct de 
vedere social - romi, precum şi al prevederii unor condiţii 
specifice pentru ocuparea funcţiei de mediator şcolar în 
comunităţile cu populaţie majoritară de etine romă 

63 
parlam. 

1.03.22 
2.03.22 

Raport 
suplimentar de 

aprobare cu 
amendamente 

(41/RS din 
7.03.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 455/2021 

Proiect de Lege pentru 
completarea art.106 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice 

Completarea art.106 din Legea nr.263/2010, cu un nou 
alineat, alin.(5), urmărindu-se instituirea, pentru casele 
teritoriale de pensii, a obligaţiei de a comunica o informare, 
în termenul prevăzut la art.106 alin.(4), cu privire la emiterea 
deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pentru 
pensionarea anticipată sau anticipată parţial ori pentru 
invaliditate, angajatorului persoanei pentru care a fost emisă 
respectiva decizie 

44 
parlam. 

7.03.22 

Raport de 
aprobare 
(74/R din 
7.03.22) 



 

 
V. Comisia pentru sănătate 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 30/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea tabelelor-anexă 
nr.I, II şi III la Legea 
nr.143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea 
traficului şi consumului ilicit 
de droguri – raport comun 
cu Comisia pentru apărare 

Completarea tabelelor-anexă nr. I-III la Legea nr. 143/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul transpunerii Directivei delegate (UE) 2021/802 a 
Comisiei din 12 martie 2021 de modificare a anexei la 
Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte 
includerea noilor substanţe psihoactive în definiţia termenului 
“drog”, precum şi al implementării Convenţiei unice asupra 
stupefiantelor din 1961 şi Convenţiei asupra substanţelor 
psihotrope din 1971 în sensul includerii subtanţelor care nu 
sunt puse, încă, sub control naţional. 

Guvern 1.03.22 

Raport de 
aprobare  
(75/R din 
7.03.22) 

2 PLx 57/2019 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.109/2018 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul 
sănătăţii 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, în sensul 
instituirii unui mecanism de contractare şi decontare din 
Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate a 
medicamentelor, serviciilor medicale şi investigaţiilor 
paraclinice eliberate de medicii de specialitate care nu au 
încheiate cu casele de asigurări de sănătate contracte de 
furnizare de servicii medicale, pentru a se asigura astfel 
utilizarea în mod eficient a fondurilor 

Guvern 8.03.22 

Raport de 
aprobare  
(78/R din 
9.03.22) 

2 PLx 38/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea art.13 alin.(1) din 
Legea nr.52 /2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate 
de zilieri 

Completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011, în sensul 
introducerii activităţilor de întreţinere a spaţiilor verzi 
aferente domeniului public al unităţilor administrativ-
teritoriale - clasa 8130, ca domeniu în care poate fi prestată 
munca necalificată cu caracter ocazional, prevăzut în 
Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată. 

23 
parlam. 

7.03.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(76/R din 
7.03.22) 



 

3 PLx 
266/2019 

Proiect de Lege pentru 
completarea Legii 
nr.458/2002 privind calitatea 
apei potabile 

Completarea Legii nr.458/2002. Intervenţia legislativă 
vizează, potrivit expunerii de motive, „ca fiecare locuinţă să 
beneficieze de o testare anuală gratuită a calităţii apei, urmând 
ca probele de apă să fie prelevate de la robinetele din locuinţa 
utilizatorului, de către autoritatea de sănătate publică 
judeţeană, inclusiv a municipiului Bucureşti, la cerere. De 
asemenea, se prevede că utilizatorul beneficiază, la cerere, de 
un filtru de apă al cărui cost este decontat de primăria din 
localitate, în anumite condiţii, în cazul în care, în urma 
măsurătorilor efectuate, se constată că apa analizată nu se 
încadrează în valorile prevăzute pentru parametrii de calitate 
ai apei potabile” 

26 
parlam. 

8.03.22 

Raport de 
respingere  
(79/R din 
9.03.22) 

4 
PLx 

267/2019 

Proiect de Lege pentru 
completarea Legii 
nr.458/2002 privind calitatea 
apei potabile 

Completarea Legii nr.458/2002, în vederea instituirii în 
sarcina autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, a 
operatorilor economici care oferă servicii de alimentaţie 
publică, precum şi a angajatorilor a obligaţiei de a furniza, la 
cerere şi în mod gratuit, apă potabilă de la robinet 

23 
parlam. 

8.03.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente  
(80/R din 
9.03.22) 

 
VI. Comisia pentru învățământ 

 
VII. Comisia cultură 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 614/2021 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 – raport comun 
cu Comisia pentru 
drepturile omului 

Modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, în sensul 
includerii în structura inspectoratelor şcolare a unor 
inspectori proveniţi din grupuri marginalizate din punct de 
vedere social - romi, precum şi al prevederii unor condiţii 
specifice pentru ocuparea funcţiei de mediator şcolar în 
comunităţile cu populaţie majoritară de etine romă 

63 
parlam. 

1.03.22 
2.03.22 

Raport 
suplimentar de 

aprobare cu 
amendamente 

(41/RS din 
7.03.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

PLx 
562/2020 

 

 

 

PLx 
775/2011 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
monumentelor de for public 
nr.120/2006 
Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
monumentelor de for public 
nr.120/2006 

Modificarea şi completarea Legii nr.120/2006. Potrivit 
expunerii de motive, iniţiativa legislativă aduce 
modificări referitoare la modul, procedura şi conţinutul 
plăcilor comemorative amplasate pe clădiri. Protecţia 
monumentelor de for public trebuie să cunoască un 
cadru exact, delimitarea fizică a zonelor de protecţie 
necesitând integrarea în planurile urbanistice 
 

26 
senatori 

8.03.22 

Raport 
suplimentar de 

aprobare cu 
amendamente 

(15/RS din 
8.03.22) 



 

VIII. Comisia juridică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 445/2010 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.190/2000 privind 
regimul metalelor 
preţioase şi pietrelor 
preţioase în România – 
raport comun cu 
Comisia pentru industrii 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase 
din România, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în scopul transpunerii în legislaţia internă a 
prevederilor Directivei 2006/123/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind 
serviciile în cadrul pieţei interne, în ceea ce priveşte 
efectuarea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre 
preţioase. 

Guvern 
26.08.21 
1.03.22 

Raport 
suplimentar de 

respingere 
(70/RS din 

9.03.22) 

2 PLx 134/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea art.369 din 
Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal – raport 
comun cu Comisia 
pentru 
constituționalitate 

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

Guvern 
8.02.22 
1.03.22 

Raport  de 
aprobare cu 

amendamente 
(81/R din 
9.03.22) 

3 PLx 639/2019 

Propunere legislativă 
pentru completarea art.32 
alin.(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenţiilor 

Modificarea art.32 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001, în sensul stabilirii competenţei judecătoriei în a 
cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul 
contravenientul de a judeca plângerea împotriva procesului-
verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a 
sancţiunii, alternativ cu competenţa judecătoriei în a cărei 
circumscripţie a fost săvârşită contravenţia 

23 deputați 1.03.22 

Raport 
suplimentar de 

aprobare cu 
amendamente 
(525/RS din 

9.03.22) 



 

IX. Comisia pentru apărare 

 
X. Comisia pentru constituționalitate 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 30/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea tabelelor-anexă 
nr.I, II şi III la Legea 
nr.143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea 
traficului şi consumului 
ilicit de droguri – raport 
comun cu Comisia pentru 
sănătate 

Completarea tabelelor-anexă nr. I-III la Legea nr. 143/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul transpunerii Directivei delegate (UE) 2021/802 a 
Comisiei din 12 martie 2021 de modificare a anexei la 
Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului în ceea ce 
priveşte includerea noilor substanţe psihoactive în definiţia 
termenului “drog”, precum şi al implementării Convenţiei 
unice asupra stupefiantelor din 1961 şi Convenţiei asupra 
substanţelor psihotrope din 1971 în sensul includerii 
subtanţelor care nu sunt puse, încă, sub control naţional. 

Guvern 1.03.22 

Raport de 
aprobare  
(75/R din 
7.03.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
281/2020 

Proiect de Lege 
pentru aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.48/2020 privind 
unele măsuri 
financiar-fiscale -  
raport comun cu 
Comisia pentru 
buget 

Stabilirea unor măsuri financiar-fiscale, pe fondul efectelor 
economice generate de pandemia de COVID-19. Conform 
expunerii de motive, proiectul propune intervenţii legislative asupra 
mai multor acte normative, în scopul asigurării unor resurse 
suplimentare pentru finanţarea instituţiilor publice, în domeniul 
social şi medical, de atingere a anumitor obiective ale politicii 
fiscale, care vizează creşterea veniturilor la bugetul de stat, 
concomitent cu reducerea cheltuielilor statului cu privire la 
distrugerea unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului, 
precum şi nevoia de optimizare a implementării schemei de ajutor 
de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor, în contextul 
măsurilor excepţionale necesare, cauzate de criza generată de 
epidemia COVID-19 şi a stării de urgenţă 

Guvern 
8.02.22 
1.03.22 

Raport de 
aprobare 
(77/R din 
8.03.22) 

2 PLx 
134/2021 

Proiect de Lege 
pentru modificarea 
art.369 din Legea 
nr.286/2009 privind 
Codul penal – raport 
comun cu Comisia 
juridică 

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

Guvern 
8.02.22 
1.03.22 

Raport  de 
aprobare cu 

amendamente 
(81/R din 
9.03.22) 



 

XI. Comisia pentru statut 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PHCD 
14/2022 

Proiect de Hotărâre a 
Parlamentului privind 
modificarea și completarea 
Regulamentului activităților 
comune ale Camerei Deputaților 
și Senatului 

Modificarea și completarea Regulamentului activităților 
comune ale Camerei Deputaților și Senatului în sensul 
diversificării și însăspririi normelor referitoare la 
disciplina parlamentară, cu scopul   corelarii 
dispozițiilor sancționatorii prevăzute de Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor și 
de Regulamentele celor două Camere 

- 7.03.22 

Raport comun 
de aprobare cu 
amendamente 

(8/RC din 
8.03.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

Declarație politică 
 
Stimate doamne și stimați domni deputați, dragi colegi, 
România a reacționat cu promptitudine în gestionarea crizei refugiaților din Ucraina. Au fost organizate punctele de 

frontieră, s-au asigurat locuri de cazare, copiii orfani au fost preluați în centre de specialitate și s-a asigurat tranzitul cetățenilor 
ucraineni care se îndreaptă către alte destinații din Europa. 

De asemenea, România a aprobat un ajutor internațional cu titlu gratuit către Ucraina și Republica Moldova, constând în 
alimente, motorină, benzină și păcură. 

Cred așadar că țara noastră s-a comportat corect în această criză care afectează milioane de oameni din vecinătatea 
noastră. În același timp însă, cred că în scurt timp va trebui să acordăm o atenție sporită pentru proprii noștri cetățeni. Vă 
reamintesc că înainte de izbucnirea conflictului din Ucraina, România se confrunta deja cu o criză energetică și cu o creștere 
accelerată a inflației. Aceste două componente economice se vor înrăutăți și mai mult în foarte scurt timp, cu efecte negative 
puternice asupra populației României. 

Sistarea exporturilor unor materii prime esențiale din Ucraina și Federația Rusă va genera o creștere și mai mare a 
costurilor de producție industrială, ceea ce va agrava și mai mult inflația din țara noastră. În ce privește criza energetică și a 
prețurilor la carburanți este evident pentru toată lumea că situația se va agrava și mai mult în urma conflictului militar din 
Ucraina. 

Este lăudabil că în acest context dificil, România a găsit resurse pentru a-i ajuta pe cetățenii ucraineni și pe cei din 
Republica Moldova. Cred însă că Guvernul trebuie să vină urgent cu măsuri curajoase de sprijin pentru proprii noștri cetățeni. 

Avem deja peste 40% dintre gospodăriile din România care se confruntă cu sărăcia energetică, adică au dificultăți mari 
la plata facturilor pentru utilități, iar în scurt timp, pentru un număr mare de cetățeni vor expira contractele la gaze naturale la 
prețurile vechi și vor fi nevoiți să încheie la prețuri semnificativ mai mari, ceea ce va adânci și mai mult criza în care se află. 

De asemenea, citim în fiecare zi știri despre creșterea explozivă a prețului țițeiului, care va produce un nou val de 
scumpiri la carburanți, pe lângă cel pe care deja îl resimțim în acest moment. 

Sistarea exporturilor la produse alimentare care tocmai a fost anunțată de Ucraina, la carne și cereale, va determina o 
creștere a prețurilor la aceste produse care se va resimți puternic la nivel european și probabil chiar la nivel internațional. În 
mod cert, România va fi afectată de acest lucru. 

Nu în ultimul rând, România va fi afectată economic în urma sancțiunilor economice impuse Federației Ruse de către 
Uniunea Europeană și comunitatea internațională. România a fost solidară cu aceste decizii, dar cred că e timpul să cerem mai 
apăsat Comisiei Europene să fie solidară cu România și cu celelalte state afectate în mod evident de aceste decizii. 

Am văzut că Germania se opune interzicerii importurilor de gaz, carburanți și cărbune din Federația Rusă. Asta pentru 
că o astfel de măsură ar afecta grav economia germană. Iată deci că alte state, cu economii mai puternice decât cea a României 
nu sunt dispuse să își sacrifice cu totul interesele naționale. 

Nu susțin aici că România ar trebui să încalce embargoul economic impus Federației Ruse. Dimpotrivă, trebuie să-l 
aplicăm cu severitate. Dar în același timp trebuie să ne îngrijim de cetățenii noștri, de copii români, de familiile de români care 
sunt afectate de războiul din Ucraina. 

Fac un apel la Guvernul României să pregătească deja măsurile economice și protecție socială pentru cetățenii noștri. 
Solicit de asemenea, Uniunii Europene să fie solidară cu România și să pregătească un pachet de măsuri, de tipul PNRR, 
pentru redresarea economică ca urmare a dezechilibrelor produse de conflictul din Ucraina. 
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Cred așadar, stimați colegi, că e timpul să ne concentrăm mai mult asupra problemelor cu care se confruntă și se vor 
confrunta cetățenii români. E timpul să acordăm prioritate copiilor români și familiilor de români care vor fi afectate de acest 
conflict. 

Vă mulțumesc.                    Deputat 
Mirela-Elena Adomnicăi 

*** 
 

Încă un pas pentru implementarea conformă a PNRR 
Stimați colegi, 
S-a tot discutat despre ajustarea Planului Național de Redresare și Reziliență, atât înainte de izbucnirea conflictului 

armat din Ucraina, cât și după 24 februarie. Firește că din noi perspective, generate de valurile de imigranți vecini, aflați în 
tranzit prin România sau care doresc să rămână aici mai mult timp și a căror prezență impune asigurarea unor pachete de 
sprijin și asistență socială și sanitară, dar și datorită altor exigențe, configurate de evoluția economică, internă și internațională.  

Însă, vreau să abordez un alt punct de susținere a aplicării PNRR și care încă are nevoie de o soluție. Mă refer la experții 
de care autoritățile locale, consiliile județene sau primăriile, au nevoie pentru atragerea fondurilor europene. Mulți dintre foștii 
colegi consilieri locali mi-au semnalat și ei acest aspect, militând pentru oportunitatea ca la nivelul consiliilor județene să se 
organizeze departamente conectate la Ministerul Proiectelor și Investițiilor Europene, dar și la primării, la Grupurile de 
Acțiune Locală, astfel încât toate aceste entități să colaboreze cât mai productiv la redactarea proiectelor fezabile europene și 
să sprijine implementarea lor.  

Subliniez că atât Planul Național de Redresare și Reziliență, dar și o serie de alte programe și măsuri din actualul 
exercițiu bugetar, derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală cuprind proiecte comune de finanțare de care se pot 
bucura mai multe localități din fiecare județ. În sprijinul observațiilor mele, vă voi aminti de măsurile de finanțare cu avantaje 
pentru mai multe comune, în formă asociativă sau nu, pe care le oferă AFIR.  

Soluția, pe care o propun, este salutară având în vedere că ar rezulta numai beneficii atât pentru UAT-uri, cât și pentru 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. În primul rând s-ar economisi mult timp încă din stadiul elaborării proiectelor 
și până la momentul în care ministerul ar oferi un răspuns. De asemenea, valoarea documentară a proiectelor și rentabilitatea 
acestora ar fi în cea mai mare măsură asigurate cu mai puține eforturi fiind vorba de experții care le întocmesc. Mai mult, toate 
primăriile ar avea șansa garantată să beneficieze de sume consistente prin care să le îmbunătățească viața românilor din 
comunitățile respective.  

Guvernarea anterioară PSD a repurtat, deja, un succes în privința calificării optime a peste 1.000 de persoane, care au 
negociat dosarele din cadrul grupurilor de lucru de la Bruxelles, în perspectiva preluării Președinției României a Consiliului 
Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019.  

Așadar, există un precedent favorabil și demn de urmat și, poate, doar de adaptat pe anumite segmente la cerințele pe 
care le impune procesul de redactare a proiectelor necesare atragerii de fonduri atât din PNRR, dar și din PNDR.  

Îmi exprim speranța ca domnul ministru Dan Vîlceanu să ia în considerare această variantă de lucru, atât de importantă 
și de clamată de primari și de președinții de consilii județene și să dezvolte un departament național cu reprezentanță în fiecare 
județ. În plus, am încredere că această etapă va fi parcursă în timp util ca să putem accesa banii europeni și să nu irosim nici 
măcar un leu.  

Însă, țin să apreciez că orice altă variantă similară de lucru, angajată la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor 
Europene cu același scop, este binevenită având în vedere finalitatea sa esențială pentru progresul țării noastre. 

Vă mulțumesc!                
Deputat 

Adrian Alda 
*** 

 

Promisiuni îndeplinite! 
Domnule președinte de ședință,  
Doamnelor și domnilor deputați, 
Titlul prezentei declarații face referire la promisiunile făcute cu puțin timp în urmă. Atunci ne confruntam cu 

îngrijorările fermierilor față de lipsa de sprijin în alocarea fondurilor necesare sectoarelor vegetal și zootehnic. Cu ocazia 
dialogului am promis demersuri pentru soluționarea solicitării. 
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Astăzi suntem în măsura de a da vești bune pentru fermieri! În ședinţa Guvernului din 2 martie 2022, a fost adoptată 
Hotărârea prin care se aprobă plafoanele alocate Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic. 

Pentru sectorul vegetal s-a prevăzut o alocare bugetară dublă faţă de anul trecut, peste 88 de milioane de euro, iar pentru 
zootehnie bugetul alocat este de 135 milioane de euro, o creştere de peste 6 ori faţă de anul trecut.  

Astfel, circa 225 de milioane de euro vor ajunge la peste 810.000 de fermieri care îndeplinesc condițiile de eligibilitate 
pentru accesarea ANT.  

A fost majorat atât cuantumul sprijinului acordat fiecărui fermier, cât și bugetul destinat acestor măsuri. A fost aprobat 
și Ajutorul de minimis pentru programul de susținere a crescătorilor de suine pentru reproducție din rasele autohtone. 

Ce frumos sună veștile bune! 
Și pentru că astăzi este 8 Martie, doresc tuturor doamnelor și domnișoarelor renașterea speranței de care avem atât de 

multă nevoie, împreună cu cele mai calde urări de pace, sănătate și fericire! 
Vă mulțumesc,  

Deputat 
Constantin Bîrcă 

*** 
România solidară! România unită! 

Stimate colege / Stimați colegi, 
În momentele grele, oamenii își unesc forțele ca să îi ajute, în primul rând, pe cei cărora viața le-a scos obstacole în 

drum. 
O demonstrează din plin românii din toate colțurile țării în această perioadă extrem de dificilă cauzată de războiul de 

peste graniță. Nu am văzut de multă vreme o asemenea mobilizare a întregii noastre națiuni.  
Sunt emoționată de atitudinea de care fiecare românaș dă dovadă. Sunt fericită, mă emoționează, dar, cel mai important, 

îmi redă credința în oameni.  
Se pare că lumea s-a trezit în sfârșit și a înțeles că uniți suntem mai puternici, că iubirea față de semenii noștri este calea 

care duce la iubirea către Dumnezeu. Nicio națiune nu ar trebui să rămână indiferentă la ceea ce se întâmplă cu oamenii 
nevinovați.  

Sunt mândră de românii mei care dovedesc, în aceste zile cumplite, că sunt oameni în cel mai pur sens al cuvântului. 
Reacția tuturor din aceste zile, ca popor, este cu mult peste orice așteptări posibile. Românii au oferit un exemplu de 

solidaritate, de mobilizare și de implicare întregii lumi. Am văzut sute de mesaje de apreciere față de poporul nostru. Am uimit 
o lume întreagă prin solidaritate. 

Indiferent de vârstă, statut social sau posibilități, românii dovedesc că nu au uitat ceea ce e mai important: SĂ FII OM, 
SĂ FII SOLIDAR, SĂ ARĂȚI IUBIRE FAȚĂ DE APROAPE. 

Noi, cei din generația tânără, am auzit de război de la bunici și din cărțile de istorie. Pacea era un dat, o stare de fapt, pe 
care probabil nu o prețuiam pe măsură, căci nu ne închipuiam că poate fi altfel. 

Românii s-au unit atunci când a venit vorba de a fi alături de cei aflați în pericol. Aceștia sunt românii! Sunt oameni cu 
suflet mare, primitori, săritori. Am văzut oameni care își oferă casa și masa unor persoane pe care nu le-au văzut până acum 
niciodată. Asta înseamnă PACEA - iubirea și grija față de oameni. Siguranță și protecție pentru fiecare familie, pentru fiecare 
om.   

Expresia „fii mai bun” își găsește corespondentul mai mult ca oricând zilele acestea în realitate. Noi suntem responsabili 
de „binele” pe care îl răspândim în lume. Important este să facem pasul și să intrăm în rândul celor care dăruiesc semenilor 
fără să ceară ceva în schimb. Orice cauză merită și va face pe cineva să zâmbească. 

În vremuri tulburi, trebuie să putem conta unii pe alții. Oamenii sunt alături de oameni. Puterea noastră este în 
capacitatea noastră de a fi uniți, în omenia de care dăm dovadă, în generozitatea cu care împărțim din puținul pe care îl avem 
cu cei care au nevoie de sprijin.  

Români! Sunteți minunați! Sunt mândră de voi. Sunt mândră că sunt româncă.  
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Oana-Gianina Bulai 

*** 
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România are nevoie de acțiune pentru protejarea cetățenilor! 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați parlamentari, 
Dragi colegi, 
Pe 24 februarie 2022, adică exact în ziua în care Federația Rusă începea invazia iresponsabilă în Ucraina, prim-ministrul 

Nicolae Ciucă anunța măsurile stabilite la nivel de guvern și de coaliție pentru protejarea cetățenilor și a populației față de 
creșterea prețurilor la energie electrică și gaze naturale.  

Fiecare dintre partenerii la guvernare și-a făcut treaba: PSD a pus soluții pe masa guvernului, dintre care o mare parte au 
fost agreate în Coaliție. Partenerii noștri au analizat propuneri și au luat decizia politică. Premierul Nicolae Ciucă, în calitate de 
șef al Guvernului și-a asumat aceste decizii și le-a anunțat public.  

Există un singur lucru care depinde exclusiv de Ministerul Energiei, condus de un ministrul PNL, anume, redactarea 
actului normativ care să transpună în lege toate măsurile agreate în Coaliția de guvernare.  

De la anunțul domnului prim-ministru privind măsurile din sectorul de energie s-au întâmplat foarte multe lucruri de 
natură să ne îngrijoreze.  

Prețul barilului de petrol a ajuns la 139 de dolari americani, adică cu 44% mai mult față de anul trecut. Prețul gazelor 
naturale a crescut și el la aproape 2.400 de dolari pe 1.000 de metri cubi.  

Inflația în Uniunea Europeană crește spre 6% în acest an, dar România va fi cu certitudine cu mult peste această medie. 
Cresc și dobânzile pe fondul instabilității din regiune.  

Este vital ca Guvernul să emită cât mai urgent măsuri de prevenire a acestui tăvălug care va lovi România în foarte scurt 
timp. 

Sper ca întârzierea de la Ministerul Energiei să fie determinată de aceste noi evoluții negative și sper ca proiectul inițial 
de ordonanță să includă noi măsuri care să ia în calcul și aceste efecte în lanț care s-au produs după începerea războiului și 
după anunțul inițial al prim-ministrului Nicolae Ciucă.  

În același timp însă cred că România are nevoie de acțiune în aceste momente! Nu mai e timp de cântărit și de analizat. 
E nevoie de acțiune, de intervenție hotărâtă în toate sectoarele economice. Solicit deci ministrului Energiei să transmită urgent 
actul normativ privind măsurile din sectorul energetic. Și solicit Guvernului să vină cu noi măsuri de protecție socială pe 
fondul escaladării conflictului din Ucraina care produce pierderi din ce în ce mai mari pentru economia națională. 

Vă mulțumesc!       
Deputat 

Virgil-Alin Chirilă 
*** 

 

Este nevoie de măsuri pentru ca statul român să nu mai finanțeze războiul din Ucraina 
 

Distinse domnule președinte, 
Stimate doamne și stimați domni deputați, 
Odadă cu izbucnirea conflictului din Ucraina, întreaga lume a început să impună sancțiuni economice dure Rusiei. Au 

început să curgă măsuri fără precedent adoptate de U.E. împotriva Rusiei: excluderea din SWIFT, înghețarea rezervelor 
internaționale ale băncii centrale, vânătoarea de active ale oligarhilor ruși.  

La rândul ei, România are și ea o relație pe plan economic cu Rusia. Datele Ambasadei României în Federația Rusă 
arată că, în aprilie 2021, volumul total al schimburilor comerciale ale României cu Federația Rusă erau de 1,35 de miliarde de 
dolari, cu exporturi de 401 milioane de dolari și o cifră a importurilor de peste două ori mai mare: 948 de milioane de dolari. 

În țara noastră există diverse sectoare influențate oficial de afacerile rusești, în special din industria petrolieră și a 
metalurgiei aluminiului. Există la noi în țară peste 600 de firme rusești. 

Investitorii ruși vin la noi în țară mai ales prin intermediari sau apelează la firme subsidiare din țări europene cu un 
regim fiscal mai relaxat - Olanda, Cipru, sau cu care au parteneriate de tradiție – Germania, Italia. 

Am fost indignat atunci când am aflat că statul român a susținut ani de zile aceste afaceri. Diverse companii de stat, 
ministere sau autorități locale au încheiat, de-a lungul timpului, sute de contracte cu o firmă rusească livratoare de carburant și 
au pompat în conturile acesteia sute de milioane de euro.  

În contextul acțiunilor barbare întreprinse de Rusia, orice legătură cu acest stat trebuie să fie încheiată. Este necesar să 
luăm măsuri prin care banii noștri să nu ajungă să finanțeze războiul.  
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Am văzut că deja s-au făcut controale la mai multe firme rusești și că s-au dat și sancțiuni acolo unde s-au găsit nereguli. 
Aceste verificări trebuie să continue și în perioada următoare. De asemenea, Agenția Națională de Administrare Fiscală este 
autoritatea competentă care poate bloca fondurile sau resursele economice deținute de oameni de afaceri sau companii rusești 
în România. Mă aștept ca ANAF-ul să ia măsurile necesare. Este necesar și ca managerii să verifice companiile cu care 
colaborează, pentru a reduce riscurile comerciale, precum cel de neîncasare creanțe sau de insolvență. 

Este important ca, în momentul în care facem aceste acțiuni, să avem grijă să nu-i sancționăm și pe cei care nu au nicio 
legătură cu tot ceea ce se petrece în Rusia. Am văzut că și românii au început să-i sancționeze pe marii magnați ruși și să nu 
mai cumpere produse de la firmele acestora. Instituțiile abilitate trebuie și ele să-și facă treaba și să aplice sancțiunile decise la 
nivelul Uniunii Europene. De asemenea, fac un apel către întreaga clasă politică pentru a acţiona "ferm", în contextul 
războiului din Ucraina. 

Vă mulţumesc,         Deputat 
Vasile Cîtea 

*** 
România iese din starea de alertă după 2 ani de pandemie 

Domnule președinte de ședință,   
Stimați colegi, 
Astăzi, 8 martie 2022, după 2 ani de pandemie, România iese în sfârșit din starea de alertă, odată cu eliminarea 

restricțiilor, în contextul în care valul 5 al pandemiei de coronavirus este aproape de a se încheia. 
Au trecut 2 ani în care românii au trecut prin momente deosebit de grele, în care au fost restricționați în privința multor 

lucruri care le-au schimbat viețile, în care peste 2,5 milioane au fost vindecați, și, din nefericire, peste 60.000 de persoane 
diagnosticate cu infecția cu SARS-CoV-2 au decedat. 

Pandemia a afectat viețile tuturor, mulți români și-au pierdut persoane apropiate, iar restricțiile au afectat stilul de viață 
al oamenilor din mai multe puncte de vedere, medical, economic, social, educațional. Elevii și studenții români au fost lipsiți 
de accesul la o educație corespunzătoare, mulți angajați români și-au pierdut locurile de muncă, iar unii antreprenori și-au 
închis afacerile. 

Astăzi a venit ziua în care restricțiile se ridică și se anunță că am fi la finalul acestei pandemii. 
Din punct de vedere medical nu aș putea să mă pronunț, întrucât avem organe competente să facă acest lucru, dar mă 

bucur că Ministerul Sănătății, sub conducerea domnului Rafila, a propus eliminarea restricțiilor.  
În domeniul educației, trebuie să luăm măsuri astfel încât să nu le mai oferim niciodată elevilor și studenților haosul de 

la începutul pandemiei. Trebuie să avem în vedere că majoritatea studenților, din momentul în care au început să susțină 
cursurile online, s-au întors în localitățile de unde proveneau, sau s-au angajat, iar reîntoarcerea fizică la școli a acestora 
trebuie sprijinită, astfel încât să nu le dea din nou viețile peste cap. S-a crescut media pentru obținerea burselor, având în 
vedere notele obținute pe parcursul celor doi ani de pandemie, dar odată ce lucrurile se stabilizează, consider că se poate reveni 
la media anterioară, pentru a-i ajuta pe studenți să pună mai mult accentul pe educație și să nu renunțe la studii. 

România intra pe 15 mai 2020 în stare de alertă, iar după aproape 2 ani de restricții și de luptă cu coronavirus, astăzi, 
românii se pot bucura de eliminarea restricțiilor în condiții de siguranță. Lucrurile pot reveni la normal, însă trebuie să învățăm 
lecțiile din criza COVID-19, pentru ca pe viitor să răspundem unei astfel de crize cu măsuri care să genereze informare, 
cooperare, eficiență și nu haos.  

Vă mulţumesc!         Deputat 
Romulus-Marius Damian 

*** 
România trebuie să investească durabil în sănătatea publică de calitate și la prețuri accesibile 

 

Responsabilii europeni din domeniul medical, între care și ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rafila, au dezbătut 
principalele piedici cu care se confruntă cetățenii europeni în accesul la asistența medicală de calitate. S-a convenit, de comun 
acord, că prețurile mari reprezintă în continuare, din nefericire, o barieră importantă pentru mulți cetățeni europeni.  

Este evident că serviciile de sănătate de calitate nu trebuie să fie niciodată, niciunde în lume, privilegiul celor înstăriți, 
care își permit cele mai mari prime de asigurare sau plăți generoase din buzunar. Diferențele însă există, iar la nivelul Uniunii 
Europene pacienții au diferite niveluri de acces, îndeosebi din cauza constrângerilor bugetare, a prețurilor mari la 
medicamente, precum și a politicii discreționare a companiilor de profil. 
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Din aceste considerente, cei mai vulnerabili cetățeni își amână vizitele la medic și, deseori, nu dispun de mijloacele 
necesare pentru a continua tratamentele prescrise, situație considerată inacceptabilă la nivelul decidenților europeni ai sănătății. 
Miniștrii europeni au agreat varianta extinderii conceptului de asistență medicală, pentru a include și domenii mai delicate, 
precum importanța îngrijirii sănătății mintale, în special pentru tineri. UNICEF a descoperit că nouă milioane de adolescenți 
europeni trăiesc cu o tulburare mintală, iar în aceste situații accesul la terapie și consiliere nu ar trebui să fie limitat de venituri, 
fiind vorba de sănătatea viitoarelor generații. 

Este fundamental să inversăm tendința de austeritate și reducerile bugetare, pentru a pune capăt privatizării și 
transformării în corporații a serviciilor de sănătate, pentru ca, întradevăr, să ne asigurăm că sănătatea rămâne un drept 
universal. 

Soluția este ca statele membre ale UE, inclusiv România, să investească durabil în instituții de sănătate publică, de 
calitate și la prețuri accesibile. În acest context, digitalizarea sistemelor de sănătate publică este o oportunitate, pentru a se 
reduce cât mai mult posibil decalajele sociale și teritoriale existente în prezent.  

Țările europene doresc să asigure, în următoarea perioadă, accesibilitate și prețuri echitabile, transparente și durabile ale 
medicamentelor pentru toți cetățenii. De asemenea, Uniunea Europeană trebuie să prioritizeze cercetarea și dezvoltarea 
medicamentelor, pe baza nevoilor medicale și ale societății. Astfel, se subliniază necesitatea aprofundării cercetărilor 
semnificative în medicina specifică genului, asigurându-se că tratamentele sunt testate atât pentru bărbați, cât și pentru femei. 
Nu în ultimul rând, responsabilii europeni din domeniul sănătății doresc să coordoneze, la nivel continental, acțiunile de 
reducere a utilizării abuzive a antibioticelor.  

În consecință, consider că este vital ca sistemul de sănătate din România să fie pregătit din timp și în afara situațiilor de 
criză, precum au fost ultimii doi ani ai pandemiei, pentru ca românii să aibă un acces facil la asistența medicală de calitate 
oferită de sistemul public. 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
România, un exemplu de ospitalitate și solidaritate pentru toată Europa 

 
România a dat dovadă de solidaritate în ceea ce privește rezolvarea crizei refugiaților în urma războiului din estul 

Europei, demersurile noastre fiind apreciate atât de președintele Ucrainei, cât și de conducerea instituțiilor europene.  
Ajutorul necondiționat oferit țării vecine, pentru a depăși problemele cauzate de războiul inițiat de Federația Rusă, a fost 

fantastic, atât la nivel de stat, cât și din punct de vedere uman. 
În timp ce Guvernul a trimis ajutoare de strictă necesitate în valoare de trei milioane de euro Ucrainei, românii din toate 

colțurile țării s-au mobilizat extraordinar, reușind un adevărat pod al prieteniei și solidarității. Refugiații ucrainieni au fost 
așteptați la toate punctele vamale de intrare în România, cu hrană, transport și cazare, fiind ocrotiți și tratați în cele mai bune 
condiții.  

Ajutorul oferit de românii noștri, în buna și frumoasa tradiție a ospitalității, a fost cu adevărat impresionant, alinând 
astfel, atât cât s-a putut, durerea, suferința și lacrimile celor ce au fost obligați să-și părăsească locuințele pentru a fugi din 
calea războiului nimicitor.  

Cu siguranță, drama prin care trec aceste familii scindate, cu femeile și copiii ajungând în România, în timp ce soții și 
tații lor au rămas scuturi vii în fața tancurilor rusești, este inimaginabilă. De aceea, uriașul val de solidaritate umană oferit de 
români este absolut remarcabil, iar faptul că fiecare a oferit cât și-a permis este un gest de mare omenie și noblețe sufletească. 

La nivel instituțional, România va găzdui un centru pentru gestionarea sprijinului internațional, care va fi susținut 
financiar de către Uniunea Europeană, astfel încât colectarea și transportul ajutoarelor către Ucraina să fie o operațiune rapidă 
și de succes. 

De altfel, solidaritatea românească, la toate nivelurile, a fost remarcată de toată lumea, inclusiv de președintele Comisiei 
Europene, Ursula von der Leyen, prezentă zilele trecute la București. „Sunteți un exemplu extraordinar de solidaritate și o 
inspirație pentru toți”, a afirmat înaltul oficial european.  

În concluzie, România poate să facă față tuturor provocărilor de securitate și umanitare existente în prezent pe fondul 
războiului declanșat de Rusia în Ucraina și sunt încrezătoare că ne vom achita cu brio și de misiunile viitoare cu care ne vom 
confrunta până la finalul invaziei din est.       Deputat 

Georgeta-Carmen Holban 
*** 
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Ziua Femeii, 8 martie, reprezintă cea mai bună ocazie de conștientizare  
a inechităților de gen, a discriminărilor și a violenței de orice fel împotriva femeilor 

 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
Astăzi se sărbătorește în toată lumea Ziua Femeii. Este o zi cu importanță globală care celebrează drepturile obținute de 

femei în plan economic, politic și social, precum și importanța realizărilor femeilor. În zilele noastre a devenit o ocazie prin 
care bărbații își exprimă recunoștința, afecțiunea și atenția față de femeile din viața și din jurul lor. Vreau să folosesc acest 
prilej pentru a trage un semnal de alarmă la nivelul societății noastre și al clasei politice. 

Cu toate că în ultimii ani au fost realizate progrese importante în domeniul educației, a pieței muncii și a legislației 
egalității de gen, atât în țara noastră, cât și în restul statelor din lume continuă să fie înregistrate foarte multe plângeri și sesizări 
cu privire la violența, discriminarea și inechitatea dintre femei și bărbați pe toate planurile de la viața conjugală, până la școală, 
carieră și statut social. 

Este datoria noastră a oamenilor politici să contribuim atât cât putem la eliminarea tuturor inechităților, discriminărilor 
și în special a oricăror forme de violență fizică, verbală sau de altă natură asupra femeilor. Trebuie să asigurăm cadrul legal și 
respectarea acestuia pentru participarea deplină și eficientă a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea posturilor pe piața 
muncii, atât la privat, cât și la stat la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și socială. 

O cauză care conduce la inegalitatea între bărbați și femei este orientarea timpurie a copiilor în primele forme de 
educație. Totodată, responsabilitățile specifice din familie reprezintă altă mare cauză care afectează șansele femeilor de a 
accede în cariera politică sau profesională. 

Ceea ce trebuie să le oferim femeilor este egalitatea de șanse. Așadar, competiția trebuie să fie deschisă pentru femei și 
bărbați, la fel. Toți trebuie să plece de la aceeași linie de start și să beneficieze de aceleași criterii de evaluare, fără niciun fel de 
discriminare sau aplicarea vreunui stereotip.  

Este nevoie de măsuri active care să combată stereotipurile de gen și discriminarea astfel încât societatea în ansamblul ei 
să ofere oportunități egale pentru toți oamenii, indiferent de gen. Noi, oamenii politici putem să intervenim din punct de vedere 
legislativ în domeniile de activitate și ale vieții sociale în care se manifestă cauzele principale care conduc la inegalitatea de 
gen. 

Dacă mă refer doar la violența asupra femeilor, în urma cercetărilor sociale realizate în ultima perioadă în România s-a 
evaluat că în fiecare zi, aproape 3.000 de femei sunt agresate în țara noastră. Deși, violența împotriva femeilor a fost 
recunoscută ca și concept în legislația din România prin ratificarea Convenției de la Istanbul, intrată în vigoare în septembrie 
2016, acest fenomen este încă manifestat și acceptat în anumite zone ale societății. Așa cum știți, statisticile nu reflectă 
întotdeauna realitatea întrucât mare parte dintre agresiuni nu sunt raportate și rămân în sfera privatului. Acest lucru nu 
înseamnă nicidecum că acest fenomen trebuie ignorat, ci dimpotrivă. Violența îndreptată împotriva femeilor este o problemă 
socială gravă a multor societăți, inclusiv cea românească ce impune identificarea unor măsuri imediate de prevenire și 
combatere. 

De aceea propun ministerelor și autorităților de resort să organizeze și să promoveze cât mai des campanii publice 
pentru prevenirea și combaterea violenței de orice natură împotriva femeilor. Doar așa vom putea crește nivelul de 
conștientizare al acestui fenomen cumplit care afectează mii de femei, copiii și familii, precum și efectele pe care le generează 
pe termen lung. 

În concluzie, trebuie să vedem realitatea, să conștientizăm această problemă a inechităților de gen, a discriminărilor 
dintre femei și bărbați și să acționăm la nivel legislativ, la nivel local, prin toate instrumentele disponibile. Nu mai putem să ne 
bazăm pe strategii, pe dezbateri, pe discuții, este nevoie să luăm măsuri ferme și concrete pentru a crea o societate incluzivă 
pentru femei și bărbați, fără niciun fel de discriminare, stereotip și inechitate. 

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 
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Eficiența energetică este un obiectiv european important. România are șansa să implementeze programe durabile  
prin PNRR care să o facă mai sigură din punct de vedere energetic și mai puțin dependentă de alți factori  

externi, în contextul geopolitic instabil din Europa de Est 
Doamnelor și domnilor, 
Stimați colegi, 
În urmă cu câteva zile, la 5 martie, a fost marcată Ziua Mondială a Eficienței Energetice, stabilită în anul 1998 și care 

aduce în fiecare an, în prim planul opiniei publice internaționale, necesitatea ca omenirea să conștientizeze rolul important pe 
care îl are eficiența energetică atât în păstrarea echilibrului climatic cât și în stabilitatea societății. 

Conform estimărilor Agenției Internaționale a Energiei în următorii ani consumul mondial de energie va crește, iar în 
contextul crizei pandemice și mai nou a crizei războiului pe care Europa le traversează, este clar că este nevoie urgentă de 
soluții rapide pentru utilizarea eficientă și economisirea energiei din surse regenerabile. Chiar dacă tendințele din politica 
europeană de mediu post-pandemie arătau necesitatea unor direcții de acțiune pentru trecerea la utilizarea energiei cu o 
eficiență crescută, direcții accentuate și în Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, 
contextul războiului din Ucraina și necesitatea reducerii dependenței europene de gazele rusești, reiterată de instituțiile 
europene, va face ca Europa să utilizeze în continuare producția energetică pe bază de cărbune necesară pentru a evita 
amplificarea crizei energetice. 

Totuși, trebuie să știm că viitorul stabilității pieței energetice din Europei este strâns legat de o tranziție energetică ce 
trebuie să fie implementată cu succes și care să atingă obiective importante pe termen mediu și lung, cum ar fi neutralitatea 
climatică până în 2050, conform angajamentului UE față de acțiunea la nivel global împotriva schimbărilor climatice, în baza 
Acordului de la Paris, și reiterat în comunicarea Comisiei Europene din 17.9.2020 (COM(2020) 562: Stabilirea unui obiectiv 
mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030. Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere 
climatic, în interesul cetățenilor. Accelerarea tranziției energetice este esențială însă ea trebuie realizată raportat la realitatea 
actuală din Europa și de posibilitățile statelor de a implementa programe fără să genereze o amplificare a crizei energetice.  

Începând cu luna martie, România va avea disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență programe de 
investiții în sectorul energetic cu implementare până în anul 2026, având deja pregătite ghidurile pentru apelurile pentru 
proiecte și scheme de finanțare Renewable Energy Sources și proiecte prin Fondul pentru Modernizare (cu perioadă de 
implementare până în decembrie 2030), dar și prin Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027. Prin Fondul pentru 
Modernizare se pot implementa mai mult programe pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice; pentru 
tranziția de la cărbune la surse regenerabile; pentru modernizarea și realizarea de noi tronsoane de infrastructură  pentru 
distribuția energiei electrice și a gazelor naturale; pentru producția de hidrogen verde și utilizarea industrială pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră; pentru realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de 
termoficare; pentru producția de biocarburanți, și alte programe. Tot aici trebuie menționat și Programul Operațional Tranziție 
Justă din cadrul Programului Operațional Dezvoltare Durabilă o componentă a Politicii de coeziune pentru perioada 2021-
2027. În Programul Operațional Tranziție Justă, Axa 2 - O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri pentru 
energie curată cu emisii reduse sunt eligibile investiții în dezvoltarea de tehnologii pentru eficiență energetică și activități 
legate de gazul natural; investiții în rețele de stații de încărcare a autovehiculelor electrice; investiții în achiziționarea de 
material rulant pentru transport verde urban; investiții în realizarea de parcuri fotovoltaice pe terenurile ce aparțin fostelor 
mine sau uzine; investiții în realizarea de turbine eoliene, ferme fotovoltaice pentru promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile la nivelul operatorilor industriali. 

Contextul complicat de la granițele României ne face să înțelegem cu toții urgența ca țara noastră să devină într-un timp 
scurt, prin implementarea unor proiecte și programe sustenabile, cât mai puțin dependentă energetic de factori externi. 
Sustenabilitatea energetică a României va depinde în viitorul apropiat de capacitatea noastră de a realiza o tranziție rapidă și 
eficientă și de a folosit constructiv toate aceste oportunități atât prin PNRR cât și prin alte programe europene și naționale. 
Eficiența energetică va deveni un instrument de stabilitate și de putere pe care statele îl vor utiliza, iar România trebuie să își 
consolideze acest segment și să privească cu stabilitate și optimism în viitorul tot mai imprevizibil. 

 
Deputat 

Claudiu-Augustin Ilișanu 
*** 
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Agricultura României are acum o șansă unică! 
Stimați colegi parlamentari, 
Odiosul război purtat de Federația Rusă contra Statului independent al Ucrainei a provocat și, cu siguranță, va mai 

provoca tulburări masive în ecosistemul economiei mondiale. Nu doar prin prisma sancțiunilor dure și absolut necesare contra 
Federației Ruse, dar și prin dezechilibrele provocate de distrugerea sistematică a Ucrainei prin bombardamente 
nediscriminatorii. 

Unul dintre aspectele cu adevărat problematice pentru echilibrul economic mondial îl reprezintă prăbușirea exporturilor 
de cereale (în special grâu!) atât din Ucraina (în urma invaziei), cât și din Federația Rusă (din cauza sancțiunilor). În primul 
rând, trebuie să recunoaștem faptul că Rusia are o influență colosală asupra prețurilor grâului pe piața mondială. Dacă în urmă 
cu 20 de ani, Rusia era dependentă de importul de grâu fiindcă nu își putea asigura nici consumul intern, la ora actuală 
Federația Rusă este cel mai mare exportator de grâu din lume, devansând în 2020 SUA și Canada. De altfel, mulți analiști 
economici vorbesc despre grâul rusesc drept „noul țiței”, cu aluzie la politica comercială agresivă a rușilor pe piața energetică 
și, acum, pe cea a cerealelor. 

În al doilea rând, Ucraina este și ea în topul exportatorilor de grâu deținând o cotă impresionantă de 11% pe piața 
mondială, cu o producție de peste 87 milioane de tone. În cazul cotei de ulei de floarea soarelui, Ucraina deține 55% din piața 
mondială. Vă dați seama de impactul colosal pentru economia planetei pe care îl va avea distrugerea Ucrainei de către 
Federația Rusă prin acest război disproporționat! 

Revenind la locul României în această furtună economică globală a pieței grâului, putem spune că țara noastră are o 
oportunitate unică în istorie! Având în vedere că în 2021 România a avut o producție de 30 milioane tone de grâu (un record, 
mai ales că în 2020 au fost „doar” 19 milioane de tone), poate este momentul să începem să jucăm o carte strategică 
importantă pe piața grâului. Deja România a avut o victorie importantă asupra Federației Ruse când exporturile românești în 
Egipt le-au depășit notabil pe cele din Rusia. 

De aceea, consider că la ora actuală Guvernul României este obligat moral să investească masiv în revitalizarea 
agriculturii românești după ce ultimele două guverne anterioare aproape au sabotat eforturile agricultorilor români: mai întâi 
prin întârzierea acordării despăgubirilor pentru inundațiile din 2019, iar mai apoi prin întârzierea programelor de subvenții și a 
investițiilor în sisteme de irigații. În mai 2021, fermierii au protestat în București cu tractoare și utilaje agricole; în anul 
anterior, la Iași circulația a fost blocată tot din aceleași motive. 

Știu că miniștrii social democrați din actualul Guvern de coaliție se străduiesc să recupereze decalajele înregistrate în 
ultimii ani, însă trebuie să tragem și noi, parlamentarii, un semnal de atenționare asupra unei oportunități unice de revitalizare a 
agriculturii din țara noastră: contextul geopolitic ne poate plasa între principalii jucători ai exporturilor de grâu în UE și nu 
numai! Apoi, prețul grâului este la un maxim istoric ceea ce poate aduce profituri necesare pentru greu încercații agricultori 
români. Nu în cele din urmă, USR și PNL au negociat PNRR-ul extraordinar de prost pentru agricultura României; această 
eroare impardonabilă pare a nu putea fi reparată (deocamdată!), însă Guvernul poate aloca prioritar investiții majore pentru 
sisteme moderne de irigații și să dezvolte programe masive de susținere a achiziției de echipamente moderne pentru 
agricultură. 

Domnilor colegi, gândiți-vă bine și susțineți acum agricultura României. Mâine s-ar putea să fie prea târziu, istoria nu ne 
așteaptă... 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Silviu Macovei 

*** 
Parteneriat și predictibilitate 

Stimați colegi, 
Între atâtea vești proaste în această situație geopolitică complicată, iată că această primăvară ne aduce, totuși, și vești 

bune. După doi ani de pandemie și de măsuri care au afectat viața fiecărui român, relaxarea restricțiilor impuse de Guvern a 
fost nu doar așteptată de oameni, dar și absolut necesară, având în vedere evoluția situației epidemiologice din țara noastră, dar 
și din lume.   

În acest sens, aș dori să apreciez activitatea Ministerului Sănătății din ultimele trei luni și faptul că a reușit să rămână 
consecvent coordonatelor stabilite în momentul în care PSD a acceptat intrarea la guvernare: parteneriat și predictibilitate.  

Având în vedere îndeplinirea criteriului anunțat de profesorul Alexandru Rafila, respectiv scăderea sub jumătate din 
total a numărului paturilor ATI ocupate de bolnavii COVID-19, relaxarea restricțiilor - printre care eliminarea certificatului 
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verde pentru accesul în centrele comerciale și în instituțiile publice, dar și renunțarea la purtarea măștilor de protecție în aer 
liber - este o decizie care ține de revenirea la normalitate.  

România a depășit cu bine valul 5 și asta și mulțumită noii abordări a Ministerului Sănătății condus de PSD. Spre 
deosebire de guvernările ”de dreapta” care s-au concentrat mai mult pe lozinci și lucruri ”fantastice” și mai puțin pe 
gestionarea corectă și responsabilă a crizei sanitare, noi am vorbit mai puțin și am făcut mult mai multe pentru a controla 
pandemia și a gestiona mai bine noul val de infectări. Am intrat la guvernare pentru a repara greșelile majore făcute de alții și, 
iată, am reușit acest lucru! Și nu doar în domeniul sanitar!  

Cât timp am fost în Opoziție, PSD a solicitat trei măsuri simple: accesibilitate, testare masivă și antivirale. Iată că am 
reușit să ne ținem de cuvânt și toate acestea au fost posibile! Vorbim despre aceste măsuri ca piloni de bază ai noii strategii a 
Ministerului Sănătății, o strategie care, iată, s-a dovedit a fi eficientă! Dincolo de asta, cred că a contat enorm de mult încă un 
lucru: Ministerul Sănătății nu a mai tratat criza cu mijloace strict administrative și nu i-a desconsiderat pe oameni. Nu au mai 
fost impuse măsuri și restricții fără consultare și a existat tot timpul o comunicare sinceră cu cetățenii, aceștia din urmă fiind 
tratați ca un partener al autorităților în vederea găsirii celor mai bune soluții.  

Vă mulțumesc pentru atenție!        Deputat 
Ioan Mang 

*** 
 

Două decizii importante adoptate de PSD vor transforma România într-un hub comercial regional 
 

Stimate domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Traficul de mărfuri în Portul Constanța înregistrat anul trecut a fost cel mai mare din istoria porturilor maritime 

românești.  
Anul acesta, ca urmare a închiderii porturilor ucrainene, este foarte probabil ca același Port Constanța să înregistreze un 

nou record. Principalul port maritim al României va prelua navele care ar fi trebuit să ajungă în porturile din Ucraina, însă din 
cauza conflictului militar din statul vecin nu mai au acces și sunt nevoite să se reorienteze.  

Deși majoritatea covârșitoare a acestor categorii de mărfuri este transportată pe calea ferată, din și dinspre Portul 
Constanța, mărfurile destinate Republicii Moldova vor fi transportate pe cale rutieră din portul Constanţa la vama Albiţa.  

Ca urmare a evenimentelor nefericite ce au loc în regiune, pe un termen destul de lung, prin România, containerele cu 
mărfuri destinate Republicii Moldova, pentru că Republica Moldova mare parte din aprovizionare o făcea de la Odesa, vor 
tranzita țara noastră.  

Pe această cale, vreau să subliniez în fața dumneavoastră cât de importantă se dovedește astăzi opoziția PSD în ce 
privește vânzarea portului din Constanța și cât de importantă a fost introducerea Podului de la Brăila în varianta revizuită a 
Master Planului General de Transport în iulie 2015, când Ministerul Transporturilor, în perioada respectivă, a aparținut PSD.  

Au fost două decizii extrem de importante și curajoase, care astăzi aduc beneficii României.  
PSD va continua realizarea de obiective de infrastructură în zonă și va pune în valoare acest punct geostrategic 

important, acest hub comercial cu un potenţial enorm, pentru ca România să prospere.  
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Marian Mina 

*** 
România, alături de poporul ucrainean! 

Stimaţi colegi, 
Declaraţia mea politică se numește ,,România, alături de poporul ucrainean” și se referă la sprijinul oferit de România 

cetăţenilor ucraineni în contextul invaziei militare agresive a Federației Ruse asupra Ucrainei. 
Președintele Federației Ruse a luat decizia de declanșa o ofensivă militară agresivă asupra Ucrainei fapt ce conduce la 

un flux foarte mare de cetățeni ucraineni care sosesc în România. 
În contextul acestui conflict militar, Parlamentul României, reunit în Ședință Comună, a adoptat o declarație prin care 

condamnă agresiunea Federației Rusiei asupra Ucrainei. 
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Declarația adoptată de Parlament în unanimitate de voturi condamnă agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei, cere 
retragerea tuturor forţelor ruseşti şi evidenţiază susţinerea "puternică pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei şi 
pentru aspiraţiile sale legitime de integrare în NATO şi UE". 

Alături de societatea civilă, care a răspuns solidar și s-a mobilizat pentru susținerea cetățenilor ucrainieni care au fugit 
din calea agresiunii rusești, Guvernul României a analizat toate posibilitățile din punct de vedere instituțional pentru a veni în 
sprijinul poporului ucrainean afectat grav de agresiunea rusă. 

În domeniul sanitar, ministrul PSD al Sănătății a anunțat că a avut loc întâlniri cu șefii direcțiilor de sănătate și a propus 
la nivel guvernamental ca răniții din Ucraina să poată fi tratați la spitalele din România și, desigur, în funcție de solicitările 
părții ucrainene, să sprijine și cu sânge. 

În privința dreptului de muncă al cetățenilor ucraineni, ministrul PSD al Muncii, a precizat că aceștia pot să se angajeze 
pe teritoriul României și nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioadă de 9 luni dintr-un an calendaristic, potrivit OUG 
25/2014. Totodată, ministrul PSD a explicat că în cursul celor 9 luni, ucrainenii care muncesc în România pot cere statutul de 
refugiat. 

O atenție deosebită de către România vizează și copii ucraineni care ajung în țară. În acest sens, ministrul PSD al 
Familiei a mobilizat direcțiile județene de asistență socială și protecția copilului. Au fost luate măsuri suplimentare pentru ca 
acești copii să beneficieze de protecție specială pentru minorii, care temporar sau definitiv, nu mai pot fi ocrotiți de părinții 
acestora. Toate locurile disponibile în serviciile rezidențiale și la asistenții maternali pentru copii singuri sau mamele însoțite 
de copii sunt incluse într-o bază de date online pentru a se ști în orice clipă unde pot fi duși acești copii. 

Și în domeniul militar, ministrul PSD al Apărării a anunțat un sprijin de aproape două milioane de euro, ce constă în 
echipamente militare (căști de protecție, veste antiglonț) dar și combustibil și medicamente. 

Astfel, măsurile de sprijin propuse de miniștrii PSD vin să sprijine cetățenii ucraineni care sunt nevoiți să părăsească 
țara din cauza acestui conflict militar declanșat de Federația Rusă.  

Coaliția de guvernare condamnă ferm agresiunea armată asupra Rusiei pe teritoriul Ucrainei, care încalcă în mod 
criminal principiile de drept internațional și pune în pericol viața a milioane de oameni, deopotrivă copii, bătrâni, femei sau 
bărbați. 

În aceste momente, este datoria noastră, a tuturor forțelor politice democratice responsabile românești să ne arătăm 
solidaritatea cu sutele de mii de familii din Ucraina, care fug din calea acestui conflict militar declanșat de președintele 
Federației Ruse. 

Vă mulțumesc,                     Deputat 
Nicu Niță 

*** 
 

Românii, solidari cu poporul ucrainean 
 

De când a început războiul din Ucraina, România a oferit întregii lumi un exemplu extraordinar de solidaritate. Românii 
s-au mobilizat într-un mod exemplar și i-au ajutat pe toți cei care au trecut granițele țării noastre. 

Mii de oameni și-au oferit propriile case ucrainenilor. Zeci de mii de români au făcut donații în bani sau diverse produse 
necesare refugiaților. O mulțime de oameni a fost și încă mai este în punctele de trecere a frontierei și îi întâmpină pe cei care 
sosesc cu mâncare caldă, pături, medicamente și locuri în care să se ohihnească. Alții oferă transport gratuit pentru cetățenii 
ucraineni, fie în alte orașe din țară, fie în alte state.  

Este o mobilizare masivă a românilor, în special pe rețelele de socializare. Iar pe lângă ei, și companiile au luat 
atitudine. Firme importante din România au derulat mai multe campanii pentru victimele războiului din Ucraina. Au început să 
strângă bani, mâncare, haine, medicamente, asta pentru se a-i ajuta pe oamenii din țara vecină. 

Și diverse asociații sau ONG-uri s-au implicat. Spre exemplu, voluntarii de la Crucea Roșie le-au oferit ucrainenilor ceai 
cald, cafea, mâncare, produse igienice, pături, produse pentru copii în Vama Isaccea. De asemenea, Organizația Salvați Copiii 
România a acordat asistență umanitară pentru peste 1.170 de copii refugiați din Ucraina, dar și pentru peste o mie de adulți. Iar 
Asociația Națională a Agențiilor de Turism a ajutat peste 500 de refugiați din Ucraina să ajungă la familiile lor în ultima 
săptămână.  

Și statul s-a mobilizat. Poșta Română transportă gratuit ajutoare umanitare în Ucraina. De altfel, România a trimis deja 
echipamente medicale, medicamente, dar și ambulanțe. În plus, s-a oferit și ajutor militar în Ucraina, cum ar fi veste antiglonț, 
căști, muniție și echipamente militare.  
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România a cheltuit până acum peste 50 de milioane de lei pentru a gestiona criza refugiaților din Ucraina. Urmează să 
fie trimise documentele de decontare, în acest sens. Au fost aprobate și sumele care vor fi decontate pentru cazarea refugiaților, 
iar banii vor fi împărțiți astfel: câte 50 lei/persoană/zi pentru refugiații din spațiile statului și câte 100 lei/persoană/zi pentru cei 
din alte spații. 

S-au luat măsuri și în ceea ce-i privește pe ucrainenii care rămân în România. Astfel, serviciile medicale vor fi garantate 
cetățenilor ucraineni, iar persoanele cu dizabilități vor beneficia de protecția de care au nevoie. De asemenea, copiii ucraineni 
vor putea urma cursuri în grădinițe, școli, licee și vor avea același drepturi ca elevii români, iar studenții pot studia alături de 
colegii lor din România. În plus, refugiații ucraineni pot ocupa un loc de muncă pentru a se integra mai ușor.  

Prin toate aceste lucruri, românii au demonstrat cât de mărinimoși pot fi.  
La finalul acestei declarații vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut un gest, oricât de mic ar fi, pentru a-i ajuta 

pe frații noștri din Ucraina. 
Deputat 

Marius-Eugen Ostaficiuc 
*** 

 

PSD solicită solidaritate din partea Uniunii Europene față de statele membre afectate de conflictul din Ucraina 
 

Stimați colegi parlamentari, 
PSD condamnă ferm și categoric invadarea Ucrainei și sprijină total orice acțiune națională și internațională menită să 

reinstaureze normele de drept internațional, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei. Prin urmare PSD susține 
aplicarea fermă și imediată a sancțiunilor europene dispuse față de Federația Rusă. 

PSD, prin președintele Camerei Deputaților, este inițiator al Declarației Parlamentului României, care a condamnat 
invadarea Ucrainei și a solicitat guvernului și președintelui României să susțină adoptarea unor sancțiuni „cu impact major” 
pentru actul „profund ilegal” săvârșit de Federația Rusă. 

Vreau să scot în evidență implicarea și efortul aleșilor locali ai PSD, din județele și localitățile de graniță. Au făcut tot ce 
era omenește posibil, nu doar la nivel instituțional cât și civic, atât prin resursele locale instituționale puse la dispoziție cât și 
prin implicarea și comunicarea locurilor de cazare și donațiilor făcute de persoane fizice și companii.  

Cu toate acestea, problemele generate de războiul din Ucraina impun o coordonare națională sub comanda Ministerului 
de Interne și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Prin urmare, Ministrul de Interne, Lucian Bode și șeful 
Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, trebuie să ia măsuri urgente pentru creșterea capacității de preluare a 
fluxului de refugiați. Miniștrii PSD sunt gata să sprijine Ministerul de Interne dacă vor exista solicitări în acest sens. 

Dacă afluxul de refugiați crește masiv este absolut necesară coordonarea și mobilizarea resurselor la nivel național dar și 
activarea mecanismelor europene de protecție și sprijin. România ca și alte țări din zona de frontieră cu Ucraina, care evident 
că vor suporta impactul valului de refugiați, trebuie să primească nu doar resurse europene pentru asistența umanitare necesară 
cât și fondurile necesare pentru compensarea pierderilor suferite. 

PSD își exprimă compasiunea pentru populația Ucrainei afectată de război, sprijină instituțional și dă un exemplu de 
implicare prin aleșii săi locali, a membrilor și simpatizanților săi în acțiunile umanitare menite să ușureze soarta refugiaților 
ajunși în România. 

PSD consideră că România trebuie să fie solidară cu toate deciziile Uniunii Europene privind sancționarea severă a 
Federației Ruse pentru actul iresponsabil de agresiune militară împotriva Ucrainei. În același timp, PSD consideră că Uniunea 
Europeană trebuie să manifeste solidaritate față de toate statele membre sunt afectate de aceste sancțiuni împotriva Federației 
Ruse și în mod special față de țările aflate la granița cu Ucraina, care sunt implicate în mod direct în gestionarea situației 
refugiaților, și conform estimărilor Organizației Națiunilor Unite tinde să devină cea mai amplă criză umanitară de pe teritoriul 
european, după Al Doilea Război Mondial. 

Prin urmare, PSD solicită tuturor autorităților competente ale statului să inițieze un dialog activ la nivelul Comisiei 
Europene pentru activarea mecanismelor de sprijin existente și pentru crearea unor mecanisme noi, inclusiv în sectorul 
energetic, pentru compensarea impactului negativ resimțit de statele membre din cauza războiului dintre Federația Rusă și 
Ucraina. 

PSD a utilizat toate canalele disponibile la nivel european, prin intermediul grupului propriu de europarlamentari social-
democrați sau la nivelul familiei politice europene, pentru operaționalizarea unor mecanisme de sprijin financiar și logistic 
dedicate statelor membre aflate în linia întâi în raport cu zona de conflict. În urma acestor acțiuni, Comisia Europeană a dat 
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curs propunerii PSD privind crearea unui coridor umanitar pentru refugiații din Ucraina. PSD a reușit să determine Comisia 
Europeană să intervină în mod direct în criza, în sensul sprijinirii României și a celorlalte state de la granița cu Ucraina. În 
urma demersului inițiat de europarlamentarul PSD Victor Negrescu privind crearea unui coridor umanitar pentru refugiații din 
Ucraina, Comisia Europeană a aprobat, săptămâna trecută, activarea Directivei 2001/55/CE privind protecția temporară 
acordată persoanelor strămutate. 

Vă mulțumesc.          Deputat 
Daniela Oteșanu 

*** 
 

Agricultura, motor important al economiei românești 
Stimați colegi,  
Viitorul României este legat de agricultură. Agricultura este poate cea mai importantă resursă pe care România o are, un 

motor important al economiei românești. 
PSD a pus de fiecare dată în centrul deciziilor sale agricultura românească și tot ce ține de producția autohtonă.  
După aprobarea celor două programe pentru susținerea legumiculturii, Guvernul României, la propunerea ministrului 

PSD al agriculturii, a aprobat saptamâna trecută, alte două acte normative în sprijinul fermierilor.   
Fermierii români au nevoie de stabilitate în activitatea lor, astfel încât, să poată face investițiile necesare pentru a obține 

producții de calitate, la un nivel ridicat. 
Prin Hotărârea de Guvern au fost aprobate plafoanele alocate Ajutoarelor Naționale Tranzitorii în sectoarele vegetal și 

zootehnic, pentru anul de cerere 2021.  
Peste 810.000 de fermieri care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru accesarea Ajutoarelor Naționale Tranzitorii 

vor avea la dispoziție circa 225 de milioane de euro.  
Cuantumul sprijinului acordat fiecărui fermier, cât și bugetul destinat acestor măsuri a fost majorat. Pentru sectorul 

vegetal a fost prevăzută o alocare bugetară dublă față de anul trecut, iar pentru zootehnie bugetul alocat are o creștere de peste 
6 ori față de anul trecut.  

Singura posibilitate ca România să devină un stat puternic, un stat important și care să dea cetățenilor ei bunăstare este 
accentul pe agricultură.  

PSD este singurul partid din România pentru care siguranța alimentară și stimularea creșterii producțiilor fermierilor 
locali reprezintă prioritate națională. Hrana sănătoasă pentru fiecare român și susținerea permanentă a producătorilor autohtoni, 
prin investiții în domeniul agroalimentar, este strategia PSD pentru a readuce agricultura românească în competiția europeană. 

 

Deputat 
Florin Piper-Savu 

*** 
Război și pace 

Stimate domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
Au trecut doi ani de când lumea întreagă a intrat în era pandemiei de Covid. Doi ani în care am resimțit din plin, din ce 

în ce mai accentuat, presiunea psihologică și pe cea economică. 
Din păcate, ceea ce așteptam toți, finalul pandemiei, s-a transformat într-o amenințare și mai mare. Războiul de lângă 

granițele noastre, din Ucraina. 
Consider că în momentul de față este necesară o analiză de ansamblu a situației. Pandemia de Covid, deși clar pe o pantă 

descendentă, nu s-a încheiat. Ea continuă și dacă nu vom fi atenți, poate produce și mai multe victime. Situația economică este 
una extrem de dificilă și, deși multe probleme s-au rezolvat și s-au clarificat de când Partidul Social Democrat face parte din 
guvern, sunt o mulțime de aspecte care nu țin doar de politicile naționale. Criza energetică este una la nivel global. La fel și 
criza materialelor de construcții. Creșterea dobânzilor, scumpirea banilor în termeni economico-financiari. Iar peste toate 
acestea se suprapune o amenințare de neconceput până de curând, cea a războiului. 

În acest context geopolitic, România are un uriaș avantaj, acela de a fi membră NATO. Avantaj de care trebuie să 
profităm și să ne folosim. Articolul 5 din acordul cu NATO prevede explicit că orice atac asupra unei țări membră NATO va 
face ca toate celelalte țări membre să sară în apărare, cu tot ce este nevoie. Astfel, deși pe alocuri simțim războiul foarte 
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aproape de noi, umbrela sub care ne aflăm trebuie să ne confere cel puțin o siguranță că nu ne vom găsi în situația vecinilor 
ucraineni, de a fi invadați fără să avem vreun sprijin. 

Criza umanitară din Ucraina a fost gestionată destul de bine de România, putând astfel să ajutăm numeroase familii 
fugite din calea războiului. Trebuie să avem grijă în continuare de aceste familii, dar în același timp, să ne asigurăm că ele nu 
vor deveni pe termen lung o povară pentru românii binevoitori și nici pentru statul român. 

În același timp, escaladarea conflictului ne poate pune într-o poziție dificilă, fie printr-o participare efectivă la război, fie 
prin atitudinea pe care o avem. De aceea consider că poziția României trebuie să fie una foarte echilibrată în acest moment, în 
special prin ceea ce face și declară președintele României. Suntem parte din NATO, dar asta nu înseamnă că trebuie să 
acceptăm orice, fără discernământ. Rolul președintelui în acest moment poate fi unul determinant pentru viitorul țării noastre, 
de aceea sper ca acesta să și-l îndeplinească cu maximum de responsabilitate și grijă. Astfel, deciziile luate de acesta, prin și cu 
CSAT, trebuie să reflecte dorința românilor, dar și o voință politică unitară, pentru a nu fi expuși în vreun fel unei decizii 
pripite.  

Pe plan intern avem nevoie de stabilitate și încredere. Politicile guvernului, în special cele promovate de Partidul Social 
Democrat, pot și vor ajuta românii să depășească mai ușor criza economică mondială. Promisiunile făcute sunt onorate, pas cu 
pas.  

În încheiere, îmi exprim dorința ca războiul din proximitatea țării noastre să-și găsească cât mai rapid sfârșitul, iar noi să 
ne putem concentra mai departe pe măsurile economice menite să asigure liniștea și prosperitatea românilor. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Dan-Cristian Popescu 
*** 

 

Personalul angajat în perioada stării de alertă în sistemul de asistență socială va rămâne să lucreze  
în domeniu pe perioadă nedeterminată, la fel ca cei din sănătate 

Stimate colege și stimați colegi, 
Alături de colegii mei de la PSD din Comisia pentru muncă am completat propunerea legislativă privind reglementarea 

statutului personalului contractual care, în perioada stării de alertă, a fost încadrat pe perioadă determinată. Astfel, pe lângă 
angajații din sistemul medical din spitale și direcții de sănătate publică vor face parte și cei care lucrează în domeniul asistenței 
sociale și care au fost angajați suplimentar în perioada pandemiei la direcțiile de asistență socială și protecția copiilor.  

În România, există un deficit de angajaţi în sistemul de asistenţă socială şi disparităţi semnificative între numărul de 
angajaţi din mediul rural şi cel urban, respectiv 1,27 de angajaţi pe localitate în rural faţă de 5,75 în urban. Pentru a acoperi 
nevoile grupurilor vulnerabile la nivel naţional, ar fi necesar un număr de 8.430 de servicii sociale, iar pentru acoperirea cu 
personal calificat a acestor servicii, ar fi nevoie de 22.644 de specialiști. Numărul total necesar de asistenți sociali licențiați 
este estimat la 11.100. În cadrul Colegiul Național al Asistenților Sociali din România sunt înregistrați în prezent 10.235 
asistenți sociali. Experiența ultimilor ani ne arată că, la nivel local, se constată o mare lipsă a asistenților sociali cu precădere în 
mediul rural, unde este nevoie de creșterea numărului de profesioniști.  

De aceea, am luat decizia împreună cu mai mulți colegi de la PSD de a extinde și la domeniul asistenței sociale 
prevederile legii ce are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru ca personalul care a ocupat, în perioada de alertă, posturi pe 
perioadă determinată, să le poată ocupa în perioada de valabilitate a contractelor individuale de muncă, prin examen, pe 
perioadă nedeterminată. 

Încadrarea personalului are efecte pozitive din punct de vedere al asigurării resursei umane în unitățile din sistemul 
asistenței sociale din toată țara, în special în orașele mici și în comune. Așadar, se elimină intervalul de timp între vacantarea 
postului ocupat pe perioada determinată şi ocuparea postului prin concurs, situaţie în care procedura de organizare a 
concursului durează cel puţin 30 de zile, timp în care unitățile vor trebui să acorde aceleași servicii medicale, respectiv de 
asistență socială cu un număr de personal redus în mod semnificativ. De asemenea, experiența profesională dobândită în 
perioada stării de alertă de personalul încadrat pe perioadă determinată, are efecte benefice atât asupra locului de muncă unde 
acest personal îşi desfăşoară activitatea, cât şi asupra comunităților locale unde au activat. 

Vreau să subliniez că în toate funcțiile pe care le-am avut în cariera mea am fost mereu preocupat de susținerea, 
consolidarea, modernizarea și dezvoltarea sistemului de asistență socială și de sănătate atât la nivel local, cât și la nivel central, 
și când eram în Opoziție, dar și acum când suntem într-o coaliție de guvernare. Am inițiat mai multe propuneri legislative 
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pentru creșterea indicatorului social de referință prin creșterea alocației lunare pentru copiii aflați în plasament, precum și a 
majorării salariilor asistenților maternali printr-o încadrare într-o clasă superioară de venituri. 

Așa cum a declarat public și ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rafila, restricțiile din pandemie vor fi eliminate 
gradual, pe măsură ce vor scădea internările și noile cazuri, astfel încât să se revină la normalitate până la sărbătorile de Paște. 
Starea de alertă va fi menținută doar ca act administrativ care permite actuala organizare a sistemului de sănătate și de asistență 
socială și până când se va putea exclude în totalitate riscul unui nou val al pandemiei. Ministerul Sănătății va susține ridicarea 
restricțiilor și revenirea la o viață normală, gradual, funcție de evoluția pozitivă a situației din spitale.  

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

 

Turismul trebuie să rămână o prioritate națională 
 

Partidul Social Democrat a făcut o prioritate din sectorul turistic. Cât a fost la guvernare, a reușit să transforme cele mai 
mari taxe și impozite din Europa în cea mai redusă taxare, resuscitând această industrie, care se afla în pragul colapsului. 
Exemplul cel mai elocvent în acest sens este TVA-ul de doar 5% pentru sectorul turistic.  

Tot PSD-ul a introdus voucherele de vacanță, greșit înțelese de mulți critici ai acestei măsuri, care au văzut în ea doar o 
măsură socială. Voucherele de vacanță au fost un ajutor dat direct industriei turistice, în proporție de 95% privată și în 
majoritate cu capital românesc, pentru că aceste vouchere au putut fi cheltuite doar pe teritoriul României, banii intrând efectiv 
în acest sector. 

Acest fapt a determinat foarte mulți români să nu-și mai petreacă vacanțele în afara granițelor țării. Cu alte cuvinte, 
banii produși în România să nu se mai cheltuie în altă țară. Cei care, totuși, au ales altă destinație decât România și-au scurtat 
concediile în străinătate și au optat să petreacă o parte din vacanță în România.  

Infuzia de bani în industria turistică, prin voucherele de vacanță, a avut consecințe extrem de benefice: hotelurile și 
pensiunile au fost ocupate în proporție tot mai mare, acest fapt determinând angajarea mai multor oameni în structurile de 
cazare și în restaurante, cumpărarea mai multor produse alimentare, de igienă și produse din industria vinului, unde România 
excelează. 

Mai mult, măsura noastră i-a obligat pe proprietarii de hoteluri și pensiuni să investească în modernizarea și extinderea 
structurilor de cazare, astfel încât să devină cât mai atractive. Așadar, această măsură nu a însemnat „ajutorarea unor 
funcționari publici” (cum greșit a fost interpretată de unii critici ai PSD), ci a sprijinit efectiv întreaga economie, nu doar 
sectorul turistic. Atât investitorii din turism, cât și Statul Român au ieșit în profit în urma aplicării acestei măsuri, sumele 
colectate la bugetul de stat fiind tot mai mari. 

Mă bucur că actualul ministru al Turismului a ieșit public și a anunțat că și restul măsurilor propuse de PSD vor fi 
implementate: agențiile de turism care aduc turiști străini în România vor fi sprijinite, iar pentru 4 nopți de cazare a unui turist 
străin agenția va primi 50 de euro ajutor de minimis. De asemenea, operatorii din turism vor beneficia de un ajutor de minimis 
pentru a participa la târgurile internaționale de turism, pentru a prezenta oferta României. Este vital să fim prezenți cu oferte pe 
piața externă de turism. De asemenea, proiectele cu finanțare europeană obținută pentru digitalizarea sistemului de turism vor 
fi implementate cu prioritate.  

Acestea sunt doar câteva măsuri care trebuie aplicate de urgență, dar este nevoie și de măsuri noi pentru că, în contextul 
în care turismul din România a fost afectat puternic de pandemia Covid, iar acum de războiul de la granița României, turismul 
nostru riscă să fie afectat pe termen lung. 

Turismul nu are coloratură politică. Indiferent de partidul din care fac parte, toți politicienii trebuie să înțeleagă că este 
obligatoriu ca turismul să rămână o prioritate și să devină unul dintre principalele motoare ale economiei românești. 

 
Deputat 

Bogdan Trif 
*** 
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Declarație politică 
Doamnelor și domnilor parlamentari, 
După 13 zile de bombardamente masive în Ucraina, cu sute de morți și răniți civili și peste 1,5 milioane de oameni care 

au fugit din Ucraina căutând refugiu în străinătate, a treia rundă de negoceri.... a eșuat. 
În urma negocierilor, după cea de-a treia rundă, negociatorul ucrainian Mihailo Podoliak a transmis prin intermediul 

Twitter: ,Mici pași pozitivi pentru îmbunătățirea logisticii coridoarelor umanitare. Situația generală nu s-a îmbunătățit”. 
Ucraina negociază cu sabia deasupra capului, bombardamentele continuă și au fost chiar intensificate, iar forțele de 

invazie par că pregătesc un asalt asupra Kievului, deși capitala Ucrainei este în continuare sub controlul armatei ucrainiene, la 
fel și Harkov, al doilea cel mai mare oraș al tării. 

În opinia mea, ținând cont că Ucraina negociază cu adversarul în timp ce catastrofa de pe teritoriul său continuă să se 
producă, pentru a preîntâmpina escaladarea conflictului ruso-ucrainian, suportul pe care ar trebui să îl ofere SUA, NATO și 
UE este cel diplomatic. Sprijinirea cu arme și muniție a oricărei părți aflate în acest conflict nu va aduce pacea.  

 
Deputat 

Daniel Tudorache 
*** 

 
Protejarea mediului și investițiile în energie verde sunt în continuare suspendate 

 
Domnule președinte,  
Stimați colegi,   
În cadrul declaraţiei mele de astăzi, vreau să aduc în discuție o situație care mi-a fost semnalată în cadrul audiențelor de 

la cabinetul parlamentar de foarte mulți cetățeni interesați de posibilitatea accesării unor programe care să le ofere posibilitatea 
de a crea energie verde și de a-și transforma gospodăriile din gospodării consumatoare de enrgie, în gospodării producătoare.  

Trebuie să recunoaștem că apetitul românilor pentru programele de mediu a crescut substanțial în ultimii ani, în mod 
cert, datorită implementării și extidnerii programelor „Rabla” Clasic și Plus, programul Rabla pentru tractoare sau pentru 
electrocasnice.  

Programul „Casa Verde” care urma să asigure cofinanțare pentru aplicanți în vederea instalării panourilor fotovoltaice 
pe acoperișurile caselor, a fost anunțat de către Ministerul Mediului și de către Administrația Fondului pentru Mediu la 
sfârșitul anului trecut.  

Având în vedere că românii au îmbrățișat și înțeles pe deplin responsabilitatea implementării unor soluții care să reducă 
poluarea la nivel național, dar care să crească producția de energie și care să genereze o oarecare independență energetică față 
de sistemul la care majoritatea sunt acum branșați, aceștia au urmărit cu real interes dezvoltarea acestui program, 
implementarea și deschiderea perioadei de depunere a dosarelor de finanțare. 

Deși lansarea programului a avut loc abia spre sfârșitul anului 2021, numărul solicitărilor a fost covârșitor. Acest lucru 
denotă faptul că cetățenii sunt pregătiți să susțină viziunea europeană de ase dezvolta o infrastrucutră locală de energie verde 
și, mai important de atât, aceștia sunt să și acționeze în acest sens.  

Problema semnalată de românii care mi-au trecut pragul cabinetului parlamentar, provine din faptul că în aceeași zi în 
care a fost anunțată lansarea programului, acesta a fost suspendat de către Administrația Fondului de Mediu, sub pretextul unor 
defecțiuni ale aplicației informatice care deservea acest program guvernamental.  

Mai mult decât atât, toate aplicațiile care fuseseră inițial înregistrate, au fost anulate, fără a se comunica o dată ulterioară 
privind reluarea procesului. Iar această situație trenează deja de 3 luni de zile.  

Stimate domnule ministru,  
Vă solicit să remediați problemele în cel mai scurt timp și să reluați procedurile de înregistrare a solicitărilor privind 

finanțarea programului „Casa Verde”. Românii își doresc să investească în energie regenerabilă și să atingă independența 
energetică, haideți să nu îi dezamăgim! 

Deputat 
Radu Tuhuț 

*** 
 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 6 - 2022  
Săptămâna 7– 11 martie 2022  

 

 

42 
 

Astăzi o instituție, iar mâine întreg sectorul cultural 
 

Într-un context în care cuvântul de ordine pare a fi „distrugerea”, atât pe plan intern, cât și extern, veștile rele nu 
încetează să apară. Încă o dată, pentru a nu știu câta oară în ultimii doi ani, sectorul cultural independent trage un semnal de 
alarmă, care anunță tot mai răspicat iminența unui colaps generalizat. Încă o instituție culturală din sectorul independent își 
închide definitiv porțile, după o luptă îndelungată pentru subzistență. Recent, Fabrica de Pensule - o organizație 
neguvernamentală și non-profit din Cluj-Napoca, activă în zona artei contemporane - și-a anunțat decizia de închidere 
definitivă a proiectului, după 13 ani de activitate, după 13 ani de expoziții, reprezentații ale spectacolelor de teatru și dans 
contemporan, dezbateri, ateliere, proiecții de film, concerte și alte evenimente culturale. 

O astfel de veste ar putea trece cu ușurință neobservată în contextul actual de criză, însă închiderea Fabricii de Pensule 
este ea însăși simptomul unei crize care s-a acutizat în ultimii doi ani de pandemie. În ciuda faptului că sectorul cultural 
independent nu se afla într-o situație înfloritoare nici înaintea declanșării crizei sanitare, se bucura totuși de „șansa” de a-și 
câștiga existența. Însă, instituțiile culturale au fost primele care s-au închis odată cu venirea pandemiei și ultimele care s-au 
deschis odată cu ameliorarea situației epidemiologice. Artiștii independenți au fost, paradoxal, ultimii la care guvernarea 
liberală s-a gândit în vremuri de răstriște, dar primii care au avut de suferit de pe urma măsurilor hazardate ale unei guvernări 
aculturale. 

Ultima măsură concretă pentru sprijinirea acestui sector a fost luată în 2015, în timpul mandatului meu de ministru al 
Culturii, conform căreia 2% din câștigurile Loteriei Române merg către Administrația Fondului Cultural Național. De atunci 
însă, pare că măsurile fie au fost luate în detrimentul sectorului cultural, fie au lipsit cu desăvârșire în momente cheie ale 
existenței acestui sector. Doar anul trecut am asistat la un festival al subfinanțărilor, în care bugetele festivalurilor de film TIFF 
și Astra de la Sibiu au fost tăiate cu până la 65%, bugetul de proiecte al Muzeului Național al Literaturii Române a fost și el 
diminuat cu 74%, iar pentru a încheia simetric festivalul măsurilor cinice, să nu uităm că, începând cu anul acesta, Festivalul 
Internațional „George Enescu” a rămas fără director executiv și, implicit, fără garanția unei ediții viitoare și a unui destin. 
Astăzi, sectorul cultural face încă un pas spre colaps. Fabrica de Pensule își încheie activitatea și odată cu ea, zeci de artiști și 
de agenți culturali sunt scoși în afara sferei de activitate și lăsați să se descurce într-o infrastructură legislativă care nici măcar 
nu i-a luat în calcul.  

De Fabrica de Pensule se leagă numele unor artiști mari, semnificativi pentru cultura și arta contemporană românească. 
Pictorul Andrei Ghenie, de pildă, este unul dintre fondatorii Fabricii de Pensule. Lucrările sale sunt prezente în unele dintre 
cele mai importante muzee, galerii şi colecţii private din lume: Centrul Pompidou (Paris), SFMOMA (San Francisco), Muzeul 
Hammer şi Muzeul de Artă Contemporană din Los Angeles. De asemenea, Adrian Ghenie a reprezentat România la Bienala de 
la Veneția, din 2015, când expoziția sa a fost considerată una dintre cele mai bune din cadrul Bienalei, de către presa 
internațională. Însă acesta este doar un exemplu care înnobilează existența și activitatea Fabricii de Pensule, care a oferit 
ocazia, de-a lungul timpului, mai multor artiști de a-și defășura activitatea și de a-și promova munca într-un cadru tot mai rar 
întâlnit astăzi în lumea culturală a artei independente.  

Sper că nu ni se va spune iarăși platitudinea „Când armele vorbesc, muzele tac!” La noi muzele tac tot timpul, fie că este 
pace, fie că este război. Nu este vorba doar despre finanțare, care e importantă, desigur, ci și de sau mai ales de statutul culturii 
în societatea noastră. Despre asta trebuie să discutăm serios. Dar se pare că la noi niciodată nu este momentul potrivit pentru 
asta. Și vom deconta acestă lipsă de interes. Trebuie să ieșim din această criză a gândirii și să decidem ce este important pentru 
viitorul nostru, ca națiune. 

Deputat 
Ioan Vulpescu 

*** 
 

Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, coordonatorul Green Deal, recunoaște  
că s-a greșit când s-a impus renunțarea la cărbune! 

 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
În contextul războiului din Ucraina și în contextul crizei energetice, Europa a înțeles, în fine, ce înseamnă să fii 

dependent de resurse din Rusia. După ce PSD a solicitat inutil, de nenumărate ori, ca termenul stabilit pentru renunțarea la 
producerea energiei electrice pe bază de cărbune să fie prelungit, iată că vicepreședintele Comisiei Europene, Frans 
Timmermans, vine și recunoaște că s-a greșit atunci când s-au impus termene atât de scurte pentru renunțarea la producerea 
energiei pe bază de cărbune. 
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Prin urmare, este momentul ca România să renegocieze rapid prelungirea termenelor de eliminare a surselor de 
producere de energie pe bază de cărbune, în speranța că dacă partenerii din Uniunea Europeană au înțeles acest lucru, 
politicienilor români care au militat în ultimii ani pentru închiderea termocentralelor și exploatărilor de cărbune, le va fi și mai 
ușor să înțeleagă că au greșit și că este momentul să creăm împreună acel mix energetic de care România are atâta nevoie 
pentru a-și asigura independența energetică. 

Nu mai este vreme pentru orgolii, nici timp pentru a ne pune cenușă în cap! Trebuie ca toată clasa politică să colaboreze 
pentru a realiza securitatea energetică a României! Este nevoie de înțelepciune și determinare pentru a acționa, de această dată, 
în interesul României, în interesul poporului român 

Vă mulțumesc!           Deputat 
Mihai Weber 

*** 
 
 

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

Numărul cererilor de finanțare prin Programul privind creșterea eficienței energetice  
și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice 

Domnule ministru,  
Ghidul de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 

publice cu destinație de unități de învățământ a fost aprobat prin Ordinul ministrului Mediului, apelor și pădurilor nr. 
2057/2020 și publicat în Monitorul Oficial. Ulterior, la solicitarea reprezentanților unităților administrativteritoriale, acest ghid 
de finanțare a fost completat în vederea suplimentării categoriilor de beneficiari, precum și cu majorarea valorilor finanțate, cât 
și prin introducerea unor noi categorii de cheltuieli eligibile, și publicat în septembrie 2021. Concret, toate UATurile și 
instituțiile publice din subordinea sau aflate în coordonarea autorităților deliberative ale administrației publice locale vor putea 
beneficia de sumele de bani necesare creșterii eficienței energetice a clădirilor publice. 1,40 miliarde de lei au fost alocate 
acestei sesiuni de finanțare.  

Vă rog să-mi precizați care este numărul cererilor de finanțare depuse în această sesiune pentru fiecare județ în parte și 
pe categoriile de clădiri, dar și câte dintre aceste dosare au fost deja evaluate.   

Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Adrian Alda 
*** 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
 

Măsuri ferme pentru prevenirea acestor efecte negative în plan economic  
pentru protejarea populației și a economiei naționale 

Stimate domnule prim ministru, 
România s-a mobilizat bine pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina. Recent Comitetul Național pentru Situații 

de Urgență a aprobat o hotărâre prin care aproba asistența internațională cu titlul gratuit Ucrainei și Republicii Moldova din 
stocurile fondului de rezervă constând în alimente, motorină, benzină și păcură. Este un gest umanitar care sper să fie apreciat 
de beneficiari.  

În același timp însă, războiul din Ucraina și restricțiile internaționale impuse Federației Ruse vor afecta în mod clar 
economia României și vor produce efecte negative semnificative în rândul populației. Încetarea exporturilor unor materii prime 
din Ucraina și Federația Rusă vor conduce în mod inevitabil la creșterea prețurilor la aceste produse, ceea ce va pune o 
presiune inflaționistă și mai mare asupra prețurilor de consum din România. De asemenea, instabilitatea politică și de 
securitate a României, generată de vecinătatea cu cele două state aflate în conflict militar, va scădea semnificativ rata 
investițiilor străine directe în țara noastră ceea ce va afecta și mai mult situația economică din țara noastră.   

Este evident că în scurt timp Guvernul va trebui să ia măsuri ferme pentru prevenirea acestor efecte negative în plan 
economic pentru protejarea populației și a economiei naționale.  În acest sens vă adresez următoarele două întrebări:  
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1. Care sunt principalele măsuri pe care intenționați să le luați în plan economic pentru prevenirea efectelor negative 
provocate de conflictul din Ucraina? Există un pachet special de măsuri ca răspuns la previzibilele efecte negative în plan 
economic?  

2. Ce demersuri a întreprins Guvernul sau urmează să întreprindă pentru a solicita sprijinul Uniunii Europene în sensul 
compensării pierderilor economice pe care le va suferi România din cauza sancțiunilor impuse de U.E. împotriva Federației 
Ruse?  

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu deosebită stimă,     Mirela-Elena Adomnicăi 

*** 
 

Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Situația adăposturilor de protecție civilă din România 
Stimate domnule ministru,  
În ultimele zile, în contextul conflictului din Ucraina, s-a discutat foarte mult cu privire la situația adăposturilor de 

protecție civilă din România. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a publicat o listă cu adăposturile civile 
din România, pregătite în eventualitatea oricărui tip de atac. În România există peste 4500 de adăposturi civile, potrivit listei 
publicată de IGSU.   

Totuși, cele mai multe dintre aceste adăposturi au rămas închise de zeci de ani și, în present, arată ca și cum ”războiul” 
ar fi trecut deja peste ele. Multe nu au nici măcar toalete. Mai mult, șeful DSU Raed Arafat a spus că unele adăposturi din 
blocuri sunt utilizate cu alte scopuri.   

Domnule ministru, asigurându-vă de întreaga mea considerație, aș dori să îmi transmiteți care este situația adăposturilor 
de protecție civilă din țara noastră și în cât timp pot fi ele aduse la standardele pe care trebuie să le îndeplinească.  

Solicit răspunsul în scris. Vă mulțumesc!  
Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 

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

 
Derularea Programului „Prima Casă” în județul Dâmbovița 

 
Stimate domnule ministru,  
Deşi mai multe bănci şi-au anunţat intenţia de a intra în noul program „Prima casă”, prin care instituţiile financiare 

împart în mod egal cu statul riscurile creditelor luate la achiziţia de locuinţe, situaţia nu este chiar atât de simplă. În ciuda 
modificărilor programului, care prevăd ca plafonul general al programului să se dubleze, pentru a fi disponibile garanţii de 
peste 1,5 miliarde de euro pentru contractarea de credite bancare în vederea achiziţiei de locuinţe, rezultatele nu sunt cele 
aşteptate.   

În aceste condiţii, vă întreb cu respect:  
1. Care sunt băncile din România intrate până acum în Programul „Prima Casă 2022”?  
2. Câte credite au fost contractate anul trecut pentru achiziţia de locuinţe, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul 

Dâmbovița?  
3. Ce intenţionează Guvernul pentru a facilita accesul populaţiei la creditele pentru locuinţe?  
Solicit răspuns scris.  

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
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Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
      domnului Raed Arafat, ;eful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă 
 

Care este situația taberelor mobile și a infrastructurii de cazare, alimentație și îngrijire a cetățenilor  
din Ucraina în contextul creșterii numărului de refugiați care ajung în România? 

 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere decizia Uniunii Europene pentru crearea unui coridor umanitar pentru refugiații din Ucraina în urma 

solicitărilor PSD, dar și a continuării și intensificării luptelor din țara vecină, cât de pregătită este România să facă față unui 
aflux foarte mare de refugiați în perioada imediat următoare?   

În opinia mea va fi o provocare imensă pentru țara noastră să facă față numărului mare de refugiați în contextul în care, 
conform evaluărilor ONU, 7 milioane de ucrainieni îşi vor părăsi ţara în următoarele zile.   

România are cea mai mare parte de graniţă cu Ucraina și este posibil ca peste un milion de ucraineni să vină la noi în 
țară. Conform estimărilor, dacă până acum jumătate din cei veniţi au avut resurse, rude, să plece în alte ţări, cei care urmează 
vor putea să aleagă să rămână în țara noastră. Mai mult decât atât s-a luat decizia ca în România să se creeze un hub pentru 
colectarea şi transportul donaţiilor internaţionale către Ucraina. În ce măsură România are resursele necesare din punct de 
vedere financiar și logistic să susțină un astfel de demers pe termen mediu și lung?  

Până în prezent, populaţia din România și autorități le locale au asigurat primirea şi găzduirea ucrainienilor până când 
Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul pentru Emigrări, Departamentul pentru Situații de Urgență și alte structuri au reușit 
să se organzieze pentru montarea de corturi și asigurarea unui mecanism de gestionare a refugiaților din graniță până la 
unitățile de cazare sau transport în afara țării. Însă, în cazul creșterii masive a fluxului de refugiați, va fi o presiune mare pentru 
autoritățile locale, care nu vor putea susține din resurse proprii gestionarea activităților pe care le presupune primirea și 
oferirea de asistență.  

În urma aspectelor prezentate și a contextului socio-economic dificil în care se află țara noastră din cauza creșterii 
inflației, a majorărilor de prețuri la energie, ați discutat cu țările din jurul nostru care primesc refugiați pentru a solicita 
instituțiilor Uniunii Europene un sprijin financiar și logistic comun pe termen lung, care să susțină eforturile de primire, 
găzduire, asistență socială, medicală și a celorlalate necesități pentru refugiații din Ucraina, indiferent că tranzitează România 
pentru câteva zile sau doresc să se stabilească la noi în țară?  

Vă rog să-mi detaliați pentru fiecare județ care are frontiere cu Ucraina și Republica Moldova ce măsuri concrete ați luat 
sau urmează să întreprindeți pentru creșterea capacității de preluare și asistare a fluxului de refugiați care fug din calea 
războiului.  

De asemenea, vă rog să-mi comunicați când veți adopta normele de aplicare ale Hotărârii nr. 315/2022 pentru aprobarea 
valorii maxime a costurilor aferente cazării în locaţiile stabilite de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii 
de urgenţă pentru cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi 
care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum şi pentru alocarea unei 
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea 
bugetului Ministerului Afacerilor Interne. Vă solicit aceste informații, întrucât autoritățile locale, în special, cele din zonele de 
la granița cu Ucraina și Republica Moldova trebuie să se organizeze pentru a nu exista sincope în asistența oferită refugiaților 
din zona de conflict din Ucraina.  

Totodată, având în vedere OUG nr. 15 din 27 februarie 2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către 
statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, 
aveți în vedere completarea acestui act normativ și cu alte măsuri, care să prevadă mai multe soluții pentru o eventuală 
escaladare a războiului din țara vecină?    

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

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

Termocentrala de la Mintia și viitorul sistemului energetic românesc 
Stimate domnule ministru,  
Așa cum era de așteptat, agresiunea nejustificată a Rusiei are și va avea implicații ramificate în mai multe direcții. 

Pentru România și Uniunea Europeană, există inclusiv urmări în ceea ce privește capacitatea energetică, din cauza faptului că 
mai mult de o treime din gazul european provine din Rusia. Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene, a 
transmis că țările care intenționează să ardă cărbune ca alternativă la gazul rusesc ar putea face acest lucru în conformitate cu 
obiectivele UE în materie de climă și decarbonizare. În acest context, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Cum veți reorienta strategia energetică a României, ținând cont de noua realitate geopolitică în care ne aflăm?  
2. Veți propune redeschiderea și eficientizarea Termocentralei Mintia?  
Vă rog să comunicați răspunsul în scris și oral.  
Cu aleasă considerație,     Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Măsurile anti-covid din școli și informații privind România Educată 
 

Stimate domnule ministru, 
În ultima perioadă am primit numeroase petiții și notificări din circumscripița pe care o reprezint în Parlamentul 

României, cu privire la testele de antrenament pentru Evaluarea Națională. Părinți și cadre didactice mi-au semnalat faptul că 
anul acesta, testele de antrenament nu au fost publicate, acesta fiind un lucru îngrijorător mai ales în perspectiva ultimilor ani 
școlari, care s-au desfășurat problematic din cauza pandemiei.   

Reamintesc, de asemenea, faptul că în anul 2020 au fost publicate 20 de teste de antrenament, iar în 2021, pentru aceeași 
evaluare, au fost publicate 12 teste de antrenament, începând cu luna februarie. În anul școlar curent, în afară de metodologia 
Evaluării Naționale și un singur model de test, elevii și cadrele didactice nu au după ce să se orienteze în pregătirea lor. În 
acest context, vă adresez următoarea întrebare:  

- Când va publica Ministerul Educației testele de antrenament pentru Evaluarea Națională, anul școlar 2021-2022? În 
cazul în care ministerul nu intenționează să publice aceste teste, vă rog să ne prezentați argumente concrete pentru decizia 
respectivă.  

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

Natalia-Elena Intotero 
*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Pregătirea rezervelor de iarnă 
Domnule ministru,  
Prin prezenta, cu stimă, vă rog să îmi comunicați care sunt măsurile luate de țara noastră pentru pregătirea rezervelor 

energetice pentru iarna 2022-2023. Consider că, în contextul actual, achiziționarea și stocarea acestora trebuie să reprezinte o 
prioritate maximă pentru Guvernul României.   

De asemenea, date fiind cifrele contradictorii vehiculate în spațiul public, vă rog să îmi comunicați care este, procentual, 
gradul de dependență a țării noastre față de resursele energetice importate din Federația Rusă. Unele estimări vorbesc despre 
un procent situat între 15% și 20%, în vreme ce mass media a anunțat zilele trecute faptul că sistarea importurilor energetice 
rusești ne-ar pune în situația de a mai avea resurse doar pentru o singură lună! Vă mulțumesc.  

Solicit răspuns scris.  
Deputat 

Ioan Mang 
*** 
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Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Unitățile școlare din județul Ialomița înscrise în cadrul Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație 
 

Domnule ministru,  
Abandonul școlar continuă să se mențină la cote alarmante și la nivelul României, semn că este nevoie de intensificarea 

eforturilor autorităților competente, precum și de remedierea politicilor aplicate acestui domeniu și adoptarea lor la realitățile 
prezente și la exigențele viitorului pieței muncii.   

Ministerul Educației a lansat, în debutul acestui an, Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE), 
componentă a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, de altfel, și primul proiect educațional finanțat din 
fonduri PNRR.  

543 milioane de euro, componentă a PNRR nerambursabilă, se pot folosi prin intermediul acestui mecanism.   
Se pot acorda granturi de până la 200.000 de euro pentru reducerea abandonului școlar pentru cel puțin 2.500 din cele 

3.235 de unități de învățământ de stat de nivel gimnazial, care prezintă un risc mediu spre ridicat de abandon școlar.  
Perioada mică de timp, cuprinsă în intervalul 7-17 ianuarie 2022 pentru înaintarea de către unitățile școlare a 

declarațiilor de intenție, apoi prelungirea termenului cu încă 4 zile continuă să ridice întrebări privind procedurile pe care 
școlile, care au depășit aceste date calendaristice, le mai pot face astfel încât să beneficieze și ele de resursele financiare 
disponibile prin această formă de finanțare.   

Așadar, vă rog să-mi precizați ce demersuri se mai pot întreprinde, dar și care sunt sumele disponibile ce pot fi folosite 
pentru plata orelor suplimentare, prestate de cadrele didactice pentru orele remediale sau pentru alte activități extra-didactice.   

De asemenea, vă rog să-mi comunicați câte școli din județul Ialomița s-au înscris până la data de 21 ianuarie 2022 în 
cadrul Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație și care sunt acestea.   

Solicit răspuns scris. 
Cu stimă,          Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Procentul implementării Programului de regenerare a pădurilor 
Domnule ministru, 
Doar 29% din teritoriul României ar mai fi, astăzi, acoperit de păduri, conform studiilor realizate de Greenpeace. În 

schimb, media înregistrată la nivelul celorlalte state europene este de 43%. Potrivit aceleași analize, în ultimii ani, România a 
pierdut câte 3 hectare de pădure în fiecare oră, preponderent din cauza defrișărilor ilegale. Vă reamintesc că despăduririle, 
indiferent de zona geografică în care se desfășoară, au impact negativ asupra climei, dezechilibrează flora și fauna, produc 
prejudicii economice greu de surmontat și atentează și la siguranța comunităților limitrofe favorizând alunecările de teren și 
revărsarea unor râuri.   

Așadar, pe lângă gestionarea durabilă a fondului forestier existent, este nevoie și de respectarea cu și mai mare strictețe 
a prevederilor europene și internaționale care reglementează acest domeniu vital.   

Având în vedere că regenerarea urgentă a pădurilor este o prioritate pentru noi, românii, vă rog să-mi precizați ce 
suprafețe au fost reîmpădurite în cadrul Programului de regenerare a pădurilor, derulat anul trecut în fiecare județ, ce suprafețe 
au fost plantate pe teritoriul județului Ialomița și care dintre UAT-uri sunt beneficiarele acesteia. Dacă lucrările de regenerare a 
codrilor din Ialomița nu au fost efectuate integral pe suprafețele planificate, vă rog să-mi menționați cauzele care au provocat 
aceste blocaje, precum și care sunt ariile prevăzute pentru împădurire pentru anul în curs atât la nivelul județului Ialomița, cât 
și la cel național.  

Solicit răspuns scris.         Deputat 
Cu stimă,      Ștefan Mușoiu 

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

Măsuri pentru a reduce impactul prețurilor la energia electrică și gaz la marii consumatori industriali 
 

Domnule ministru,  
În urma unei întrevederi pe care am avut-o în luna februarie cu reprezentanți ai companiei TENARIS - SILCOTUB 

România, la cererea acestora, în care s-a discutat despre dificultățile de aprovizionare cu resurse energetice (gaze și energie 
electrică) a acestei companii, care este cel mai important producător de țevi de oțel fără sudură de diametre mici din România 
si care are o fabrică importantă în municipiul Zalău, județ Sălaj, vă adresez următoarele întrebări:    

1. Ce măsuri veți lua pentru a reduce impactul prețurilor la energia electrică și gaz la marii consumatori industriali?   
2. Aveți în vedere eliminarea/suspendarea taxei de cogenerare până când prețurile vor scădea, având în vedere că 

începând cu anul 2011 România a implementat schema de sprijin pentru cogenerare de înalăa eficiență, susținută complet de 
consumatorul final de energie?  

3. Aveți în vedere suspendarea schemei de spriin pentru producerea energiei din surse regenerabile atâta timp cât prețul 
energiei electrice este peste 46 eur/MWh?  

4. Cand se va operaționaliza platforma Piața pentru Marii Consumatori de Energie, care deși este activă, nu se 
efectuează tranzacții pe ea?   

5. Aveti în vedere modificarea OUG 118/2021 astfel încât să includă și clienții noncasnici care au beneficiat de 
prevederile OUG 81/2019, dar care au fost excluși din prezenta propunere de reglementare?  

În contextul actual deosebit, legat de conflictul militar declanșat de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, cu atât mai mult 
este nevoie de o oarecare predictibilitate a posibilităților de aprovizionare cu energie a marilor consumatori, care asigură un 
mare număr de locuri de muncă pentru populație, și totodată au o colaborare importantă cu multe firme medii/mici cu activitate 
locală.   

Vă solicit răspunsul în scris si oral.                  Deputat 
Florian-Claudiu Neaga 

*** 
 

Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 
 

Care este impactul războiului din Ucraina asupra companiilor românești până în acest moment  
și care vor fi implicațiile în perioada următoare? 

Stimate domnule ministru,  
Din cauza războiului din Ucraina, există turbulențe pe piețele mondiale, inclusiv pe cea românească.   
Având în vedere conflictul din Ucraina și sancțiunile impuse Rusiei vă rog să-mi comunicați dacă ați identificat 

impactul acestor situații asupra antreprenorilor și IMM-urilor românești.  
Ați identificat o strategie de măsuri și programe pentru a apăra firmele românești de o scădere și de o criză în economie?  
Aveți în vedere să organizați o dezbatere cu antreprenorii români din domeniile esențiale de activitate și cu cei care au 

afaceri în Ucraina și Rusia pentru a stabili măsuri și soluții de sprijin?  
Ați luat în calcul un interes mai redus al investitorilor locali pentru realizarea de proiecte de infrastructură, diminuarea 

profiturilor în anumite sectoare, sincope în lanțul de aprovizionare, disfuncții privind comerțul interior și exterior, și așa mai 
departe?   

Ce soluții ați prevăzut pentru a diminua aceste aspecte negative care se vor răsfrânge asupra întregii economii a țării 
noastre și care vor afecta în primul rând IMM-urile și antreprenorii aflați la început de drum?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,     Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 
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Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Integrarea copiilor și studențiilor care provin din Ucraina în sistemul de educație românesc 
Domnule ministru,  
Conflictul din Ucraina a demonstrat lumii întregi cât de deschiși și de binevoitori sunt românii în ceea ce privește 

ajutorul acordat poporului ucrainean. Încă din primele zile ale acestui război, românii s-au mobilizat la principalele puncte de 
trecere a frontierei, unde au adus: alimente, apă, haine, pături, pentru toți cei care fugeau din Ucraina. Mulți dintre ucrainieni 
au găsit în România un refugiu temporar, până când rudele sau pritenii i-au preluat și au început să plece către alte țări membre 
ale Uniunii Europene.   

Însă, o parte dintre aceștia au dorit să ceară azil pe teritoriul României sau să rămână până când războiul se va sfarși. 
Dintre cei care vin din Ucraina, majoritatea sunt mame cu copii, care sunt obligate să fugă singure din țara vecină pentru că 
bărbații au rămas să lupte. Deși ne va fi foarte greu să alinăm durerea din sufletele acestor oameni, cred că ar fi bine să le 
oferim tot suportul nostru financiar și moral, astfel încât să se simtă ca acasă în țara noastră.   

Din aceste motive, cred că este foarte important să le putem oferi, în special copiilor, șansa unei educații la noi în țară, 
pe perioada războiului. Putem pune la dispoziția acestora, alături de Ambasada Ucrainei la București, un sistem de învățământ 
dedicat copiilor ucrainieni, care din cauza evenimentelor tragice nu mai au șansa unui învățământ decent la ei în țară. În același 
timp, cred că putem oferi, începând cu 1 octombrie 2022, studenților din Ucraina posibilitatea de a se înscrie în cadrul 
sistemului universitar românesc pentru a-și continua studiile și astfel să poată obține specializarea la care au visat. Nu știu dacă 
aceste lucruri le vor alina suferințele, dar cred că un gest atât de mic ar putea să readucă în sufletele lor speranța unui nou 
început.   

Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați dacă putem să integrăm în învățământul românesc 
preuniversitar, pe toți copii care vin din Ucraina și rămân alături de familile lor în țara noastră? Și în același context, putem 
oferi stundețiilor din Ucraina posibilitatea să se înscrie gratuit în sistemul universitar românesc?  

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

*** 
 

Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne  
 

Referitor la organizarea examenelor de admitere în şcolile postliceale  
din subordinea Ministerului Afacerilor Interne 

Stimate domnule ministru, 
Săptămâna trecută Ministerul Afacerilor Interne a anunţat scoaterea la concurs a 2.880 de locuri pentru admiterea în 

şcolile postliceale din subordine.  
S-a precizat de asemenea că proba de evaluare a performanţei fizice se va derula în perioada 31 martie - 06 aprilie 2022, 

candidaţii fiind repartizaţi pe 7 centre zonale, indiferent de şcoala pentru care candidează. Iar repartizarea acestora este în 
sarcina unităţii de învăţământ pentru care au optat.  

Este adevărat că în ultimii doi ani, din cauza pandemiei de COVID-19, organizarea sesiunilor de admitere la instituțiile 
de învățământ din subordinea M.A.I. a trebuit să se adapteze noilor condiţii ale contextului epidemiologic generat de criza 
sanitară.  

Dar pandemia se apropie de sfârşit şi, în aceste circumstanţe, ar fi de apreciat ca necesară o reevaluare a modalității de 
desfășurare a concursurilor de admitere.  

Din experienţa ultimilor doi ani a rezultat că nu este în regulă ca proba de cunoștințe să fie susținută la inspectoratele 
județene, nevoite să identifice spații corespunzătoare și, totodată, personal specializat care să organizeze activitatea.  

Faptul că personalul angrenat în activitățile de supraveghere și corectare nu deține pregătire de specialitate crește riscul 
intervenirii unor situații care nu pot fi gestionate în mod corect.   

Concursul ar trebui organizat în unitățile de învățământ, potrivit specificului și atribuțiilor acestora, fără a implica 
structuri a căror misiune este diferită și care, în acest fel, își asumă responsabilități pentru care nu au un exercițiu anterior.  

De asemenea, organizarea concursului de către unitățile școlare cu experiență ar înlătura orice suspiciune cu privire la 
modul de desfășurare și ar oferi un plus de transparență în ceea ce privește selecționarea candidaților.  
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Față de cele prezentate anterior aş dori să îmi comunicaţi dacă pe viitor aveţi în vedere schimbarea modalității de 
organizare a concursurilor de admitere și susținerea acestora în instituțiile de învățământ postliceale din subordinea M.A.I.  

Vă mulţumesc.        
Solicit răspuns în scris.                Deputat  

Viorel Salan 
*** 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
    domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
     domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Referitor la aplicarea prevederilor OUG nr. 118/2021 pentru persoanele care domiciliază  
sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni 

Stimate domnule ministru,  
Prin Legea nr. 259/2021 s-a aprobat O.U.G. nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru 

consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței 
Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munţii 
Apuseni și în Rezervația Biosferei”Delta Dunării”.    

Prin O.U.G. nr. 118/2021, la articolul 8 din Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități 
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 13 august 1997, cu modificările și completările ulterioare, 
după alineatul (3) s-au introdus alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:  

”(4) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (I), familiile cu domiciliul în una dintre localitățile situate pe teritoriul 
Rezervației Biosferei «Delta Dunării», prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special 
privind unele măsuri și acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației Biosferei 
«Delta Dunării», cu modificările ulterioare, sau în unele localități din Munţii Apuseni beneficiază de o reducere cu 50% a 
preţului final al energiei electrice, gazelor naturale şi energiei termice aferent contractului de furnizare încheiat.  

(5) Valoarea rezultată prin aplicarea reducerii prevăzute la alin. (4) se suportă de la bugetul de stat, prin Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale."  

Conform prevederilor, oraşul Geoagiu este amplasat în Munţii Apuseni şi deci locuitorii unităţii administrative 
teritoriale beneficiază de facilităţile cuprinse în aceste acte normative.  

Dar la Primăria Oraşului Geoagiu s-au primit sesizări din partea unor cetăţeni, titulari ai contractelor de furnizare 
încheiate, din care rezultă că nu toţi furnizorii de energie electrică din zonă aplică legislaţia în mod unitar.  

Întrebărilor adresate acestor furnzori de către Primăria Geoagiu li s-a răspuns că: “textul de lege nu este foarte clar şi 
nici complet pentru a permite aplicarea lui în practică pe facturile emise".  

Faţă de cele prezentate mai sus, aş dori să îmi comunicaţi în mod concret, cum se vor regăsi practic facilităţile (energie 
electrică/ gaze naturale/ energie termică) prevăzute în O.U.G. nr. 118/2021, în facturile cetăţenilor din zona Munţilor Apuseni?  

Vă mulţumesc.  
Solicit răspuns în scris.        Deputat         

Viorel Salan 
*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Care sunt soluțiile pe termen scurt și mediu pentru asigurarea resurselor de gaze naturale  
și energie electrică necesare consumului intern al țării noastre în actualul context regional? 

 Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că prețul spot al gazelor tranzacționate în România și în Europa a crescut săptămâna trecută cu 53% în 

doar o singură zi, iar prețul energiei electrice cu livrare în lunile următoare s-a majorat cu 32% de pe o zi pe alta pe fondul 
războiului din Ucraina și al consecințelor sale, care sunt soluțiile identificate și care vor fi implementate de Ministerul Energiei 
pentru asigurarea resurselor de gaze naturale și energie electrică necesare consumului intern al țării noastre?  

În același timp, vă rog să-mi comunicați care este motivul pentru care Guvernul nu a emis încă Ordonanța de Urgență pe 
energie, care trebuia elaborată de Ministerul Energiei pentru reducerea prețurilor la gaze și curent?   
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Deși nu era în responsabilitatea sa guvernamentală, PSD s-a implicat activ pentru rezolvarea problemei prețurilor la 
energie care afectează puternic societatea și economia națională. Pe lângă faptul că a inițiat dezbaterea la nivelul Coaliției pe 
acest subiect, PSD a pus pe masa Guvernului multe soluții viabile, confirmate la nivel european, pentru stoparea creșterii 
prețurilor la energie și gaze naturale. Singurul lucru pe care nu-l poate face PSD este să inițieze proiectul de Ordonanță de 
Urgență pentru aplicarea acestor soluții. Acest lucru poate fi realizat doar de ministerul care gestionează acest sector, respectiv 
Ministerul Energiei condus de dumneavoastră.  

Una dintre soluțiile colegilor mei e confirmată acum de la nivelul Comisiei Europene care recomandă ceea ce propunea 
PSD cu privire la supraimpozitarea profiturilor suplimentare obținute de firmele din sectorul energetic.  

Ce mai așteptați domnule ministru pentru a lua o decizie de oprire a valurilor succesive de creștere a prețurilor la 
energie pentru populație și pentru companii? Suntem deja într-o situație dificilă ca urmare a creșterii inflației, cauză directă a 
liberalizării haotice a pieței de energie, situație care a început să se deterioreze și mai mult în contextul conflictului regional de 
la granițele țării noastre.  

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

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

În actualul context, Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia trebuie renegociat 
 

Din cauza crizei energetice, suprapuse cu situaţia din Ucraina, România se află într-un pericol major din mai multe 
puncte de vedere.  Izbucnirea  războiului din Ucraina a scos la iveală vulnerabilităţile ţării noastre și riscurile la care am fost 
supuși atunci când au fost asumate o serie de măsuri cu termene scurte, de eliminare din piaţă  a producătorilor tradiţionali de 
energie, cum este Complexul Energetic Oltenia. Din fericire, mai avem timp să revenim asupra unor decizii, iar dacă vom lăsa 
specialiștii din acest domeniu să își facă treaba și reprezentanţii Ministerului Energiei vor ști să negocieze cu comisia de la 
Bruxelles,  România are șanse foarte mari să revină asupra politicii energetice interne și să  crească producţia de energie din 
surse care nu depind de niciun factor extern, precum cărbunele.  

Colapsul în care se află întreg mapamondul a dus la repoziţionarea  înalţilor oficiali europeni cu privire la sursele de 
energie, iar proiectul de decarbonare iniţiat la nivel european este, cel puţin deocamdată, amânat.  De acest prilej trebuie să 
profităm la maximum și avem ocazia să regândim politica internă din acest punct de vedere. Doar așa România poate spera la 
independenţă energetică.  

Vă reamintesc, domnule ministru, că producătorul de energie din judeţul Gorj poate asigura până la aproape 30 % din 
necesarul de energie de la nivel naţional. Pentru asta este nevoie de decizii urgente, precum rediscutarea Planului de 
Restructurare al Complexului Energetic Oltenia, aprobat deja de Comisia Europeană.  

Reiterez: România are nevoie de producătorii de energie pe bază de cărbune cu sau fără criza energetică. Este singura 
soluţie de a ieși din capcana în care ne aflăm, aceea de a fi la mâna ţărilor care ne pot livra energie. Nu exclud producătorii de 
energie ”verde” din sistem, dar cunoaștem cu toţii că aceștia depind de foarte mulţi factori externi, precum clima, de aceea nu 
pot oferi siguranţă Sistemului Energetic Naţional.  

De aceea, în calitate de reprezentant al unui judeţ care asigură  energia necesară  pentru o mare parte din populaţia ţării, 
vă rog să trataţi cu maximă responsabilitate situaţia Complexului Energetic Oltenia și posibilitatea de a reveni asupra 
capitalului destinat Energiei din Planul Naţional de Redresare și Rezilienţă și, implicit, asupra Planului de restructurare al 
Complexului Energetic Oltenia.  

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să mi răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Care este viziunea dumneavoastră cu privire la posibilitatea de renegociere a Planului de restructurare al Complexului 

Energetic Oltenia, în contextul crizei energetice europene, având în vedere declaraţiile reprezentanţilor europeni privitor la 
redeschiderea capacităţilor pe bază de cărbune; 

2. Concret, care este strategia Ministerului Energiei de asigurare a Siguranţei Energetice Naţionale a României.  
Solicit răspuns în scris.    
Vă mulţumesc!           Deputat 

Mihai Weber 
*** 
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 Interpelări 
 

 
Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 
De către: domnul Virgil-Alin Chirilă, deputat  
Obiectul interpelării: Elaborarea actului normativ cu soluțiile de protejare a populației și economiei de creșterea prețurilor la 
energie electrică și gaze naturale 

 

Stimate domnule prim-ministru,  
În data de 24 februarie, dumeavoastră în calitate de prim-ministru al României ați anunțat măsurile pentru protejarea 

populației și economiei de creșterea prețurilor la energie electrică și gaze naturale. Printre măsurile anunțate se numără 
introducerea unui tarif social de 0,68 lei/KWh pentru un consum lunar de maxim 100 de KWh și de 0,8 lei/KWh pentru cei 
care consumă între 100 și 300 de KWh pe lună. De asemenea, pentru infrastructura critică (spitale, școli, instituții esențiale) și 
pentru IMM-uri, dumneavoastră ați anunțat un tarif unic de 1 leu/KWh. Iar în cazul gazelor naturale se va aplica un tarif de 
0,31 lei/KWh pentru un consum anual de 1.200 mc și de 0,37 lei/KWh pentru consumatorii non-casnici din infrastructura 
critică și IMM-uri.  

De asemenea, una dintre variantele discutate în Guvern a fost plafonarea adaosului comercial la maxim 5% pentru 
companiile din sectorul energetic.   

Comisia Europeană recomandă statelor membre să supraimpoziteze profiturile suplimentare realizate de companiile 
producătoare și distribuitoare de gaze naturale, ca urmare a creșterii prețului la acest produs.   

Așadar, soluțiile sunt demult pe masa guvernului și a Comisiei Europene. Singurul lucru care depinde exclusiv de 
competența Ministerului Energiei este redactarea actului normativ care să transpună în lege toate aceste soluții. Ca atare, vă 
adresez următoarele două întrebări:  

1. Care sunt motivele pentru care acest act normativ anunțate de dumeavoastră în calitate de premier, pe 24 februarie 
2022 nu a fost realizat până în prezent (08 martie 2022)?  

2. Va suferi modificări actul normativ propus de Ministerul Energiei în raport cu datele comunicate de domnul prim-
ministru?  

În încheiere, precizez că, potrivit Art. 112 din Constituția României, membrii guvernului au obligația de a răspunde la 
întrebările și interpelările formulate de deputați și senatori. Prin urmare, vă rog să îmi răspundeți, distinct, precis și la obiect la 
fiecare dintre cele 3 întrebări adresate mai sus.  

De asemenea, vă rog să răspundeți în termenul legal de două săptămâni prevăzut la art. 202, alin. (2) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, ori în cazul unei depășiri a acestui termen cu cel mult 15 zile vă rog să precizați clar motivele temeinice 
ale amânării.  

Vă solicit răspuns oral și în scris la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 
Democrat din Camera Deputaților.    

*** 
 

Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către: domnul Viorel Salan, deputat 
Obiectul interpelării: Referitor la revizuirea politicii guvernamentale faţă de industria carboniferă în actuala criză energetică 
globală 

Stimate domnule ministru, 
În luna octombrie 2021, v-am adresat o interpelare prin care vă solicitam să îmi prezentaţi care sunt, în viziunea 

Dumneavoastră, principalele direcţii şi măsuri guvernamentale pentru susţinerea industriei extractive carbonifere, sector 
economic devenit necesar în contextul crizei energetice globale, aşa cum se derula la momentul respectiv.  

Între timp situaţia s-a schimbat mult în Europa. Declanşarea conflictului militar între Ucraina şi Federaţia Rusă a 
amplificat în mod cu totul neaşteptat criza energetică existentă deja de şase luni.  

A trebuit ca istoria să ia o altă turnură şi să impună o drastică revenire de pe o poziţie radicală la una mai flexibilă şi în 
ceea ce priveşte industria extractivă de cărbune.  

Vineri, Uniunea Europeană a anunţat că permite revenirea la producerea energiei electrice pe bază de cărbune.   
De asemenea, Uniunea Europeană va adopta în cel mai scurt timp legislația necesară pentru ca statele membre să poată 

utiliza în continuare cărbunele.  
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Mai multe state membre, printre care Italia și Polonia, au anunțat deja posibila redeschidere a unor centrale electrice pe 
cărbune.  

Această decizie este o oportunitate şi pentru România. Avem încă zăcăminte mari de cărbune, care exploatate ar duce la 
atenuarea crizei energetice și la crearea de noi de locuri de muncă.  

Vă reamintesc faptul că România era unul dintre producători importanţi de lignit din Uniunea Europeană, dar a fost 
nevoită să-și închidă minele din cauza adoptării "Green Deal".  

Ştim cu toţii că „Green Deal” sau „Planul verde european” a fost adoptat în 2019 şi prevede renunțarea la energia 
obținută clasic, din cărbune, de exemplu. Scopul era diminuarea nivelului de poluare în ţările membre ale Uniunii Europene.  

Dar România este deja, a doua cea mai mică sursă de poluare din Uniunea Europeană, după Suedia. România are deja, 
cel mai mic consum de energie pe cap de locuitor din Uniunea Europeană. Şi românii produc cele mai mici cantităţi de deșeuri 
municipale din Uniunea Europeană.  

Concluzia ultimelor luni, este ca deși sursele regenerabile de energie joacă un rol important în mixul energetic general, 
constatăm că alte surse de energie sunt încă necesare atunci când cererea este mai mare, cum se întâmplă în această perioadă.  

În aceste condiţii, care sunt principalele direcţii şi măsuri guvernamentale pentru susţinerea acestui sector economic 
devenit necesar în contextul actualei crize energetice accentuate?  

Vă mulţumesc.  
Solicit răspuns în scris.  

*** 
 

Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei  
De către: doamna Viorica Sandu, deputat 
Obiectul interpelării: Restabilirea echilibrului în prețul carburanților 

 
Stimate domnule ministru,  
Asistăm în ultimele ore la o isterie națională generată de o presupusă creștere a prețului la combustibili.  
La majoritatea benzinăriilor din țară sunt cozi de zeci de mașini formate pe baza unui zvon că litrul de benzină va crește 

la 10-11 lei.  
În Galați, centura orașului și arterele principale au fost blocate de cozile la stațiile de carburanți.  
În contextul în care prețul petrolului a scăzut în data de 09.03.2022 cu peste 17%, iar benzinăriile au stocuri mai vechi, 

nimic nu justifică creșterile de preț de la o oră la alta decât specula.  
De aceea, consider că sunt necesare nu doar asigurări că nu va crește prețul la combustibili ci și ample verificări din 

partea Ministerului Energiei, Consiliului Concurenței și Protecției Consumatorului la stațiile de alimentare cu carburanți.  
Solicit ca rezultatele acestor controale din teren să fie făcute publice pentru a fi trași la răspundere “băieții deștepți”, 

autorii tentativei de speculă și ai acestui atentat la siguranța națională.  
Vă mulțumesc!   
Solicit răspuns oral și în scris. 

*** 
 

Adresată: domnului Sorin-Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
De către: domnul Vasilică Toma, deputat 
Obiectul interpelării: Modificări în regim de urgență a legislației specifice pentru angajarea șoferilor ucrainieni de către 
transportatorii români 

 
Stimate domnule ministru, 
În contextul evenimentelor recente din Ucraina, ca urmare a Adresei înaintate de către 5 transportatori români, respectiv, 

SC HESSERS SRL, SC MARVICON SRL, SC SKIP TRANS SRL, SC GRUBER LOGISTIC SRL, SC A+G 
INTERNATIONAL TRANSPORT SRL, vă rugăm să ne acordați sprijinul în rezolvarea problemelor ce țin de legislația 
națională în domeniul transporturilor de marfă și persoane, ca urmare a dorinței cât mai multor transportatori români de a 
angaja șoferi ucraineni de camion și a își aduce suportul la integrarea lor și a familiilor acestora în sistemul românesc și 
european. 
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Astfel, având în vedere că transporturile de acest gen sunt condiționate de Directiva Europeană 59/2003/CE, gestionate 
la nivelul țării noastre de către Ministerul Transporturilor (prin cele două autorități de control: Autoritatea Rutieră Română și 
Direcția de Transport Rutier) și de către Ministerul de Interne (prin Direcția Regim Permise și Înmatriculare a vehiculelor 
DRPCIV), pentru angajarea unui șofer de camion ucrainean, transportatorii români întâmpină impedimente majore, după cum 
urmează: 

1. Statul român nu recunoaște la angajare permisul de conducere ucrainean și formarea profesională. În acest sens, un 
cetățean ucrainean care ar vrea să lucreze pe un camion sau autocar românesc trebuie mai întâi să își schimbe permisul de 
conducere într-unul românesc printr-o procedură ce dura, în condițiile dinainte de război, minimum 2-3 luni. 

2. Formarea profesională - cod 95, prin care șoferul își poate obține un atestat românesc nu este permisă decât în limbile 
engleză, română sau spaniolă. 

3. Necesitatea eliminării datei de 10.09.2008 (transport persoane) și a celei de 10.09.2009 (transport marfă), date de 
referință sub care ARR-ul, instituție subordonată Ministerului Transporturilor nu acceptă șoferi pentru examinare și eliberarea 
atestatului de formare profesională. 

La cele de mai sus, în vederea susținerii și argumentării cererilor de operare legislativă în regim de urgență, există 
exemplul Poloniei și Lituaniei, care au eliminat toate cele 3 impedimente, în sensul că șoferii ucraineni se pot angaja și 
conduce camioane/autocare în baza contractului de muncă, a pașaportului biometric, cât și a permisului de conducere 
internațional. Astfel, în aceste două state, toate testările teoretice se fac în limba ucraineană, un țofer ucrainean putându-se 
înscrie la orice școală de atestare profesională de pe teritoriul polonez sau lituanian, susținând examenul (test grilă) în limba 
maternă și putând fi apoi liber să conducă camionul/autocarul. De asemenea, datele de referință redate mai sus au fost 
eliminate, având acces la profesie și șoferii care au obținut permisul de conducere și după această dată. 

Stimate domnule ministru, 
Sunt convins și am toată încrederea că nu veți precupeţi niciun efort pentru a debloca această situaţie şi că demersul 

transportatorilor se va concretiza pe măsura importanţei sale. La fel cum am toată încrederea că este și convingerea 
dumneavoastră că stă în puterea noastră să operăm legislativ în aşa fel încât să putem ajuta atât cetăţenii ucraineni care doresc 
şi au nevoie să se angajeze în ţara noastră, precum şi operatorii economici cu capital românesc care au nevoie de aceşti 
angajaţi. 

De aceea, în vederea soluţionării cât mai rapide şi din credinţa dorinţei comune de colaborare interinstituţională, vă rog 
să iniţiați în regim de urgenţă toate demersurile pentru a adapta întreaga legislaţie aferentă pentru ca această problemă să îşi 
găsească rezolvarea. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc! 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 
Independența energetică a României este prioritatea numărul unu! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Salut propunerile făcute de Președintele Klaus Iohannis și adoptate în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării de 

săptămâna trecută, potrivit cărora țara noastră și-a definit, fără urmă de îndoială, că obținerea rapidă a independenței energetice 
este prioritate numărul unu. Este un obiectiv care poate fi îndeplinit într-o perioadă rezonabilă de timp, printr-un efort comun 
al tuturor autorităților, grație faptului că sistemului energetic al României, spre deosebire de alte state europene, nu are o 
dependeță atât de mare față de importurile din exteriorul Uniunii Europene. Mai mult decât atât, avantajul apartenenței 
României la Uniunea Europeană și oportunitățile financiare nerambursabile care pot fi utilizate pentru creșterea capacităților 
de producție de energie regenerabilă ne arată că obiectivul României este realizabil pe termen mediu. 

Apreciez, de asemenea, decizia curajoasă de a majoara imediat cheltuielile pentru apărarea României la cel puțin 2,5% 
din PIB, măsură care va consolida, pe termen mediu și lung, capacitatea Armatei Române de a oferi răspunsuri adecvate 
oricărei amenințări la securitatea și apărarea țării noastre și a cetățenilor români. 

Avem printre cei mai bravi soldați din lume, lucru demonstrat de aceștia în teatrele de operațiuni la care a participat 
România. Este esențial să asigurăm soldaților români și dotările necesare, moderne și competitive pentru aceste vremuri negre 
și pentru un viitor sigur. 

Stimați colegi, 
Traversăm o perioadă deosebit de grea, cauzată de decizia cu totul nejustificată a Federației Ruse de a agresa un stat 

pașnic, independent și suveran, de a supune terorii un popor ucrainean nevinovat. Vladimir Putin și Federația Rusă au 
declanșat un conflict nedrept care amenință nu numai pacea în regiunea noastră, ci a întregului continent european. Este un 
conflict care lasă în urma lui mii de morți nevinovați, mii de gospodării distruse până la temelii, prăbușirea întregii economii 
ucrainene și milioane de oameni care se refugiază din calea morții.       

În acest context, România și-a asumat un rol umanitar apreciat pe tot globul. Grija și compasiunea pe care fiecare dintre 
noi o arată mamelor și copiilor care trec frontiera este demonstrația cea mai clară că Federația Rusă a pierdut deja un conflict 
pe care l-a declanșat împotriva democrației, vieții libere și a prosperității. 

Vă mulțumesc,      
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 

Declarație politică 
Dragi colegi, 
Vă mai amintiți? În martie 2021, președintele american Joe Biden era întrebat într-un interviu la CNN dacă Vladimir 

Putin este un criminal și a răspuns direct „I think Putin is a killer”. Foarte multă lume l-a criticat pentru lipsa de tact, și la fel 
de multă lume l-a privit măcar circumspect. Din nefericire, declarația lui Joe Biden era valabilă și atunci, iar astăzi o știm atât 
de bine după ce mania militaristă a lui Putin s-a dezlănțuit asupra Ucrainei. Acum „profileri” din toată lumea încearcă să îl 
portretizeze pe Vladimir Putin, să încerce să înțeleagă ce e în mintea omului care a readus războiul pe continentul european. 

Și care este „vina” Ucrainei, de ce armata rusă a pornit să strivească un popor pe care il numește „frate”? A spus-o 
foarte simplu o jurnalistă ucraineană când a explicat că Rusia este un stat care privește înapoi și se inspiră din trecutul URSS, 
în timp ce Ucraina privește spre viitor, aspiră la valorile democratice europene și – păcatul capital în ochii Moscovei – a 
început discuțiile pentru a adera la NATO. Kremlinul consideră că, deși independentă, Ucraina îi aparține. Putin a lăsat 
deoparte menajamentele și a decis că ucrainenii trebuie „eliberați” prin singurul mijloc pe care Rusia îl cunoaște: tancurile. 

Orice conflict armat din istorie este ulterior urmărit de întrebarea „cum a fost posibil? De ce nu s-a ajuns la clasicul 
compromis diplomatic?” 
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Am auzit în nenumărate rânduri în ultimele trei decenii cuvinte admirative despre „redutabila școală diplomatică rusă”. 
Nici pomeneală de așa ceva, a fost și este vorba despre un mit. Imperiul țarist și-a bazat diplomația pe armată; URSS practic 
le-a pus pe același nivel și diplomația pe care au făcut-o sovieticii a fost o mică prelungire a marii Armate Roșii. Or, e simplu 
să faci diplomație împotriva unor state fragile când în spatele tău ai un colos militar. În zilele noastre se întâmplă același lucru: 
diplomația rusă nu servește negocierilor în vreun fel, ci are rolul agresiv al unor oameni care nu poartă uniformă militară, dar 
peste umerii lor se vede o turelă de tanc. Diplomații ruși s-au remarcat constant prin sarcasm, tupeu, aroganță, nesimțire, 
agresivitate, ultimatumuri și amenințări.  

Dacă rușii se pregătesc să atace un stat, diplomații lor sunt previzibili, vor începe prin a se plânge că sunt agresați, nu 
sunt în siguranță și vor sfârși prin a spune că se văd nevoiți să folosească rachetele, tancurile și avioanele ca să se apere. Ei, un 
colos militar, ei se plâng mereu că sunt agresați. Ei, un stat care s-a extins la dimensiuni supra continentale prin anexări și 
invazii, ei se tânguie că nu au atacat niciodată pe nimeni. Un imperiu care se autodeclară drept luptător împotriva 
imperialismului. Un invadator care„ eliberează”, un agresor care „se apără”. Asta e diplomația pe care au afișat-o toată istoria, 
rebotezarea acțiunilor militare, prosteala pe față, impunerea cu pușca a negrului drept alb. Aceasta este proza proastă și plină 
de nonsens pe care o susține acum Putin & Lavrov. Așa a fost și ideologia URSS care a dus la colaps. Nimeni, nicăieri în 
istorie nu a putut să ascundă adevărul la infinit, să vopsească albul în negru fără să fie deconspirați până la urmă.  

Uniunea Europeană a anunțat că sprijină Ucraina cu bani pentru arme cu care să țină piept armateri ruse, iar ministrul 
rus de externe Serghei Lavrov – absolut previzibil – a întors pe dos semnificațiile: declarațiile UE sunt „agresive”, iar statele 
care contribuie la această acțiune „vor suporta consecințele”. Se observă aceeași tactică, ca și cum nu rușii trebuie să „suporte 
consecințele” în calitate de agresori, ci statele care ajută țara victimă, Ucraina. În realitate, consecințele vor fi suportate de 
Rusia ca stat care a declanșat această crimă, de Putin, Lavrov, Medvedev și toți kremlinienii lor. Acum știm fără dubii că Putin 
„is a killer”. 

Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
Investițiile în apărarea țării nu mai pot întârzia! 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Pacea de care se bucură țara noastră în aceste vremuri tulburi pare să nu ne ferească de tragedii. Săptămâna trecută, pe 2 

martie, Căpitanul Costinel Iosif Niță, pilotul unui MiG-21 LanceR, s-a prăbuşit în judeţul Constanța, în apropiere de localitatea 
Cogealac, în timpul executării unei misiuni de patrulare aeriană de rutină. Pierzându-se legătura între pilot și turnul de control, 
o misiune de căutare-salvare a decolat de urgență de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu. Din păcate, veștile terifiante nu s-
au oprit. Elicopterul militar tip IAR 330, la bordul căruia se aflau șapte militari români, a pierdut legătura radio cu baza şi s-a 
prăbuşit în zona localității Gura Dobrogei. Echipajul era cuprins din: Locotenent-comandor Bogdan Florin, pilot; Locotenent 
Pătrașcu Sorin, copilot; Maistrul militar principal Banu Gelu; Caporal cls. a III-a Lateș Cătălin; Sergent Marinescu Ionuț; 
Maistru militar cls. I Carp Vlad; Maistru militar cls. a II-a Bosoi Sergiu. În total opt vieți nevinovate, curmate mult prea 
devreme. Cu toții erau oameni tineri, având o viața întreagă înaintea lor. Aceștia au lăsat în urmă familii distruse, copii care se 
vor întreba de ce nu mai vin tații lor acasă. Nimeni nu își poate închipui durerea pe care apropiații o resimt acum. 

Avem o datorie morală față de acești soldați, iar acea datorie este de a ne asigura că moartea lor nu a fost una în van. 
Este imperioasă o intervenție rapidă și eficientă, pentru ca astfel de tragedii să nu mai aibă loc vreodată pe teritoriul României. 
În acest moment, o comisie a Statului Major al Forţelor Aeriene și Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Constanța 
cercetează împrejurările în care s-a produs tragedia. Conform MApN, au fost raportate condiții meteo nefavorabile în acea 
noapte. Însă, vorbim aici de piloți cu sute de ore petrecute în carlingă, oameni cu experiență în controlul manșei. Dacă aruncăm 
o privire asupra aparatelor de zbor, vom observa că elicopterul IAR-330 Puma nu dispunea de tehnologie de degivrare a 
palelor rotorului, iar avioanele de tip MiG-21 LanceR se află în serviciul Armatei Române de peste 40 de ani, cu modernizări 
operate în 1997 și 2002. Concluzia cred că o putem trage cu toții. Modernizarea capabilităților Armatei Române nu mai poate 
aștepta, nici măcar o clipă. Cu fiecare secundă care trece, viețile a sute de militari sunt puse în pericol pentru că își îndeplinesc 
datoriile zilnice în aceste sicrie zburătoare.  

Programul de guvernare în domeniul Apărării abundă de referințe privind nevoia unei finanțări adecvate, cu ajutorul 
căreia armata noastră să se alinieze rigorilor NATO ale acestui deceniu. Este salutară propunerea Președintelui Klaus Iohannis 
de a majora alocările bugetare în domeniul apărării, de la 2% din PIB la 2,5%, însă simpla mutare a fondurilor publice dintr-un 
buget în altul nu este suficientă. Alocarea de fonduri nu reprezintă o garanție în sine pentru realizarea obiectivelor de apărare. 
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Este esențial ca acești bani să meargă strict către achiziționarea de echipament și tehnică militară moderne, așa cum o 
recomandă specialiștii. Trebuie să ținem minte că nu doar Aliații noștri din NATO au un angajament și o obligație față de noi, 
ci și țara noastră și-a asumat aceleași angajamente și obligații față de Aliații săi. Ori, prin reșaparea echipamentelor și 
capabilităților militare care au văzut ieșirea de pe poarta uzinei în vremea Uniunii Sovietice și a „Epocii de Aur”, ne punem în 
pericol soldații, apărarea și chiar Alianța. Un plan concret, de achiziții a unor vehicule, nave și aeronave noi, precum și o 
strategie în vederea asigurării mentenanței pentru cele aflate deja în uz, nu a fost niciodată mai necesar. Ce se întâmplă cu 
submarinul Delfinul? Care de peste 25 de ani stă la cheu pentru că acumulatorii motorului sunt epuizați. Fregata Mărășești, cea 
mai mare navă de război a Forțelor Navale construită în România, are nevoie de un amplu proces de recondiționare și 
modernizare, la fel și fregatele Regina Maria și Regele Ferdinand. Noul pact pentru apărare trebuie însoțit de un acord politic 
între toate forțele politice responsabile privind modul de implementare, deoarece decizia în acest domeniu nu a fost 
caracterizată de stabilitate și consecvență. Începând cu 24 februarie, clepsidra schimbării situației de securitate a fost definitiv 
întoarsă de Vladimir Putin. 

Timpul nu mai are răbdare cu noi, stimați colegi. Dacă nu vom acționa cât mai rapid cu putință, s-ar putea să ne trezim 
în postura de a nu mai putea acționa deloc. Vedem cu toții crima pe care o comite conducerea statului rus zilele acestea și 
dezastrul, uman și material, pe care îl provoacă în Ucraina. România se bucură de avantajele de a fi membră NATO și de paza 
bunilor noștri prieteni și aliați, însă Alianța este atât de solidă pe cât suntem noi toți, fiecare stat membru la un loc. Am făcut 
noi, clasa politică, tot ce am putut pentru a avea un stat solid din punct de vedere militar? Părerea mea este că nu, de aceea 
avem nevoie să ne trezim din starea de amorțire în care ne aflăm și să începem să acționăm concret. Preocuparea noastră 
principală în următoarea perioadă trebuie să fie alocarea de fonduri pentru asigurarea capacității de apărare a țării. Statul are 
datoria de a-și proteja cetățenii, iar asta nu se poate face decât cu investiții solide, în caz contrar riscăm să ne transformăm în 
propriul nostru dușman. Dumnezeu să îi odihnească pe bravii noștri soldați căzuți, iar familiilor lor să le dea puterea de a trece 
peste acest nenorocit eveniment! 

Vă mulțumesc!         Deputat  
Gabriel-Ioan Avrămescu 

*** 
S-a încheiat criza detașărilor transnaționale 

Domnule președinte de ședință / Stimați colegi, 
În toamna anului trecut, împreună cu alți colegi parlamentari liberali, am depus un proiect de lege ce a vizat amnistia 

unor obligații fiscale stabilite de ANAF din cauza unor interpretări arbitrare a legii, ceea ce a făcut ca anumite forme de plată 
către angajați să fie impozitate ca şi cum ar fi venituri din salarii. Concret, prin inițiativa PNL adoptată de Parlament, nu li se 
mai impozitează diurna și se amnistiază diurnele impozitate în perioada 2015-2020. Aceste forme de plată se întâlnesc la 
românii care lucrează în ţară sau în străinătate şi sunt angajaţi la firme de transport, firme care oferă servicii de construcţii, 
montaj, antrepriză, asistenţă tehnică etc., precum şi în agenţii de muncă temporare din România care recrutează persoane care 
apoi muncesc în alte ţări. Totodată, am propus şi crearea unui regim fiscal unitar pentru indemnizațiile de detaşare, 
indemnizațiile de delegare, prestaţiile suplimentare şi alte forme de plată, pentru a ne asigura că astfel de interpretări arbitrare 
să nu mai existe. Vom avea un regim fiscal unitar pentru toate veniturile destinate compensării dezavantajelor cauzate de toate 
formele de deplasări în ţară sau străinătate ale angajaţilor prevăzute de legislaţia muncii, indiferent dacă se numesc 
indemnizaţii sau altfel. Scopul proiectului este acela de stabili prevederi clare și certe pentru a evita pe viitor interpretarea 
arbitrară a legii.  

Proiectul de lege stabileşte faptul că ANAF nu mai poate reîncadra aceste sume distribuite angajaţilor care se deplasează 
în ţară sau în străinătate, considerându-le venituri din salarii şi impunându-le cu impozit pe venit şi contribuţii, decât ca urmare 
a unor constatări a Inspecţiei Muncii, care stabileşte o altă încadrare juridică pentru aceste forme de indemnizaţie. În plus, 
legea stabileşte un plafon neimpozabil pentru astfel de indemnizaţii sau sumă de aceeaşi natură acordate angajaţilor.  

Cu această lege, punem capăt crizei detaşărilor transnaţionale şi evităm astfel posibilitatea ca un număr uriaş de 
companii româneşti să invoce insolvenţa din cauza unei legislaţii neclare, interpretate arbitrar în defavoarea lor. În foarte multe 
cazuri, conform calculelor ANAF, datoria pe care unele dintre aceste firme o aveau, calculată pe ultimii 5 ani, depăşea cifra de 
afaceri anuală. Protejăm astfel întregi sectoare, care au un aport important la PIB-ul naţional şi care, direct sau indirect, pun 
pâinea pe masa a mii de familii din România. 

Vă mulțumesc!        Deputat  
Bogdan Iulian Huțucă 

*** 
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Declarație politică 
 

De la începutul războiului au intrat în țara noastră peste 170.000 de cetățeni din Ucraina, iar solidaritatea și ospitalitatea 
românilor au fost demonstrate în fiecare zi. Românii și-au deschis casele, au organizat centre de colectare și au încercat să 
găsească soluții pentru a-i ajuta pe cei care fug din calea războiului.   

Sprijinul acordat de voluntari a însemnat colectarea de alimente și produse de strictă necesitate, servicii de cazare și 
transport, asistență medicală gratuită, precum și servicii de translație pentru cei care au avut nevoie.  

La nivel guvernamental se depun, în continuare, toate eforturile pentru a veni în sprijinul refugiaților. O hotărâre a 
CNSU prevede că România va dona 12 ambulanțe către Ucraina. De asemenea, vom putem caza zilnic 70000 de cetățeni 
ucraineni, 50000 de locuri asigurate de stat, si 20000 contra-cost. 

Prin aplicarea mecanismului prevăzut de Directiva de protecție temporară, se va acorda statutul de protecție temporară 
cetățenilor ucraineni care solicită acest lucru. Aceasta înseamnă, printre altele, acces la educație, asistență medicală, drept la 
muncă etc..  

În perioada următoare, la Suceava va fi operaționalizat un hub umanitar, un centru logistic care să permită colectarea şi 
transportul donațiilor internaționale în domeniul ajutorului umanitar în Ucraina. 

În orașul Siret, din Județul Suceava, autoritățile au instalat o tabără mobilă formată din 30 de corturi. În componența 
acesteia este și o bucătărie rulantă auto, care poate asigura prepararea porțiilor de mâncare pentru persoanele din tabără. De 
asemenea, unitatea este prevăzută cu sisteme de climatizare, sisteme de iluminat, paturi pliante, saci de dormit, mese și bănci. 

Aceștea sunt doar câteva date, câteva fapte concrete, din nenumăratele fapte bune pe care românii le-au făcut cu gândul 
la oamenii care si-au strâns viața într-o valiză si au plecat în căutarea unei vieți normale, liniștite.  

Astăzi este 8 martie și declarația mea ar fi trebuit să fie despre semnificația acestei zile. Despre o zi care trebuie să 
însemne sărbătoare, flori și zâmbete pentru toate femeile. Azi, gândurile mele se îndreaptă spre cele pentru care această zi 
înseamnă încă o zi de lacrimi, de nesiguranță și de fugă din calea războiului. Pentru mamele care și-au pierdut copiii, 8 martie 
va fi doar o zi în care se vor gândi că, dacă acest război absurd nu ar fi existat, ar fi primit o felicitare pe care să scrie ”La mulți 
ani, mama!”.  

Războiul înseamnă copilării și vieți distruse. La asta ar trebui să se gândească cei care au decis că nu există alt mijloc 
pentru a-și atinge scopurile!  

Deputat 
Angelica Fădor 

*** 
România va lupta mereu pentru dreptate! 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Zilele acestea, mai mult decât oricând, România trebuie să arate că este parte integrantă a comunității internaționale, o 

comunitate bază pe valori, principii și scopuri comune. Nicicând, în ultimele decade ale acestui secol, libertatea nu a fost 
supusă unui mai mare pericol de distrugere. Teroarea pe care o seamănă „Imperiul Răului” printre cetățenii Ucrainei în aceste 
momente nu a rămas fără răspuns din partea țărilor libere. În acest context, doresc să adresez felicitări în fața diplomației 
românești, care a dat dovadă continuă de consecvență și principialitate în apărarea celor oprimați de un regim care urăște omul 
liber. Ministrul Afacerilor Externe, domnul Bogdan Aurescu, a reușit să readucă Ungaria la sentimente mai bune și, astfel, să 
revoce măsura anunţată prin care ucrainenii - care fug din calea războiului - fără paşapoarte biometrice nu puteau intra pe 
teritoriul Ungariei. În urma demersurilor făcute de ministrul liberal de Externe, a discuțiilor cu omologul ungur, statul vecin a 
renunţat la condiţiile impuse pentru intrarea în ţară a cetăţenilor ucraineni. 

M-a bucurat alinierea României la demersul comun al unor state, părți la Statutul de la Roma, de sesizare a Procurorului 
Curții Penale Internaționale cu privire la anchetarea infracțiunilor de genocid, crime de război și crime împotriva umanității 
comise pe teritoriul Ucrainei, inclusiv în contextul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. La 
demers participă 39 de state - toate statele membre UE, UK, Canada, Columbia, Costa Rica, Georgia, Islanda, Liechtenstein, 
Noua Zeelandă, Albania, Australia, Norvegia și Elveția. Acest demers urmărește accelerarea procedurilor judiciare ale 
instanței internaționale și demararea de îndată a anchetei Procurorului CPI, în special în legătură cu situația actuală. Prin 
acțiunea antemenționată, România rămâne consecventă cu misiunea sa, aceea de a folosi mereu pârghiile dreptului 
internațional pentru a soluționa problemele, dar, mai ales, rămânem consecvenți cu misiunea de a sări mereu în ajutorul celui 
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aflat în dificultate și de a nu lăsa făptașul să scape nepedepsit, iar ceea ce se întâmplă în Ucraina nu trebuie să rămână 
nepedepsit.  

Mă rog la Dumnezeu ca acest conflict să înceteze cât mai repede, pentru ca statul vecin de la Nord să poată trăi din nou 
în pace și să poată începe reconstrucția sa, urmându-și astfel un parcurs firesc și democratic.   

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Florin Claudiu Roman 
*** 

 

Fără jumătăți de măsură! Taxa pe podurile dunărene trebuie anulată, nu suspendată! 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Vă readuc în atenție celebra taxă de pe podurile dunărene. Este un subiect care merită toată atenția noastră pentru că, de 

aproape 20 de ani, banii colectați din această taxă nu au schimbat vizibil infrastructura, cel puțin în județele limitrofe. Există 
un proiect de lege, depus de mai bine de 3 ani în Parlamentul României, de colegul meu, Bogdan Huțucă, deputat ales de 
Constanța. Acesta a tot fost amânat, prin diferite artificii, și retrimis la comisiile parlamentare pentru a fi reanalizat. 

Fără să revin asupra argumentelor care au tot fost folosite, un fapt este cert: această suprataxare este obligatoriu a fi 
eliminată, având în vedere că utilizatorii drumurilor publice plătesc deja rovinieta. 

În declarația de presă de astăzi, doresc să vă rețin atenția cu un aspect extrem de important, acela că bombele căzute 
peste oamenii din Ucraina i-au trezit pe colegii noștri din USR și într-un final, plângând de milă refugiaților, aceștia încearcă 
un demers, cu jumătate de măsură, anume suspendarea taxei de pod, fără a oferi detalii și argumente concrete. Astfel, dau 
dovadă de un populism grețos, agățându-se de un subiect. De ce afirm acest lucru? În esență, parlamentarii USR au blocat 
acest proiect de nenumărate ori, iar principalul opozant al acestuia este nimeni altul decât actualul președinte al USR, Cătălin 
Drulă, mai ieri ministru al transporturilor.  

Doamnelor și domnilor deputați,  
Într-un context extrem de delicat, care se întâmplă la granița României, parlamentarii USR speculează, într-un mod 

parșiv, drama refugiaților din Ucraina și aplică o schemă cu jumătate de măsură, aceea de suspendare a taxei de pe podurile 
dunărene. În timp ce ministrul Rangă se opunea anulării acestei taxe, colegii noștri USR din Constanța se ascundeau sub bănci. 
Acum, dintr-odată, cum au trecut în opoziție, le-a venit pofta de a le plânge de milă refugiaților și dobrogenilor. Astfel de 
tactici sunt de-a dreptul populiste, inconsecvente și de neacceptat pentru cei care aveau deviza ”Oameni noi în politică”. Fie 
vorba între noi, oameni noi, obiceiuri vechi!  

Taxa de pod trebuie eliminată complet! Nu este timpul pentru jumătăți de măsură! Nu este timpul pentru un joc de 
imagine, joc în care USR se scaldă de ani de zile, prin gălăgie și vociferări. 

Taxa de pod este abuzivă și trebuie complet eliminată, cât mai repede, fără a face apel la situația critică din Ucraina! 
Taxa de pod trebuie anulată complet, fiindcă este o suprataxare pentru agenții economici și pentru utilizatorii drumurilor 

publice, care plătesc rovinieta. 
Dragi colegi din USR,  
Jumătățile de măsură nu sunt o soluție, sunt doar o modalitate de a masca realitatea! Știm bine că unii lideri USR sunt 

specialiști în a farda adevărul, însă constănțenii, dobrogenii, românii au nevoie de măsuri clare, concrete și imediate! Să 
speculezi un moment dramatic, criza unor oameni care fug din calea bombelor, doar-doar să punctezi cu niște știri, este sub 
orice demnitate umană.  

PNL rămâne consecvent cu acest proiect de lege și cerem, atât ministrului transporturilor, cât și tuturor parlamentarilor, 
să susțină anularea taxei pe podurile dunărene. 

Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
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Războiul din Ucraina impune regândirea strategiei energetice a României 
 
În aceste momente tulburi, determinate de intervenția militară a Rusiei lui Vladimir Putin în Ucraina, în contradicție 

totală cu normele de drept internațional, atenția noastră trebuie să se îndrepte îndeosebi către drama poporului ucrainian, a 
românilor noștri de acolo, dar și spre adoptarea acelor măsuri care să reducă la minim efectele războiului asupra întregii 
regiuni și a țării noastre în mod special!  

Criza umanitară din Ucraina, sutele de mii de refugiați, printre care numeroși copii despărțiți de părinții care au rămas să 
lupte pentru a-și apăra țara, casele bombardate de armata rusă sunt lucruri aparent de neconceput pentru vremurile noastre, 
însă, iată, că încă mai sunt posibile atunci când viețile oamenilor de rând nu reprezintă mai nimic pentru un lider cu mințile 
tulburi. Pentru a gestiona această criză umanitară este într-adevăr nevoie de efortul fiecăruia dintre noi, iar românii nu s-au 
dezmințit nici de data aceasta! Războiul este, fără îndoială, cea mai mare oroare pe care a cunoscut-o lumea de-a lungul 
timpului, iar cei vinovați de atrocitățile din Ucraina trebuie să răspundă cât mai curând posibil!  

Din păcate, țara noastră se află la granița acestui război ale cărui efecte nocive se vor răsfrânge nu doar asupra Ucrainei 
ci și asupra economiei țărilor din întreaga regiune, inclusiv a economiei românești! Pentru a preîntâmpina o criză socio-
economică majoră, cred că se impune să eliminăm de urgență dependența de gazul rusesc și să compensăm, în ceea ce ne 
privește, necesarul de gaz importat din Rusia cu gaz românesc prin dezvoltarea capacităților de extracție ale României.  

Politica energetică trebuie regândită, așadar, pe termen lung, având ca obiectiv strategic asigurarea independenței 
energetice a României! Pentru aceasta trebuie să accelerăm modernizarea și adaptarea legislației românești în domeniu la 
cadrul în permanentă schimbare în care sectorul energetic funcționează la nivel global. În acest context, este de lăudat 
angajamentul premierului Ciucă de a aduce în Parlament și a adopta Legea offshore pentru a debloca, astfel, investițiile în 
Marea Neagră și a trece la exploatarea gazelor în beneficiul românilor!  

Am convingerea că Executivul României va rezolva rapid acest blocaj și va asigura cadrul legislativ dorit atât de 
investitorii din industria de profil, cât și de către consumatorii români. România nu mai poate rata această oportunitate uriașă 
pe care o are, de a își securiza independența energetică și de a deveni un jucător regional pe piața gazelor naturale! 

Prin noi înșine pentru România!    
Deputat 

Alexandru Popa 
*** 

Cea mai importantă resursă a României 
Domnule preşedinte / Stimaţi colegi, 
Suntem cu toții foarte îngrijorați de războiul groaznic declanșat de Putin în Ucraina, în imediata noastră vecinătate. 

România și românii au dat dovadă de un admirabil spirit de solidaritate și omenie față de poporul ucrainean încercat de atâtea 
suferințe.  

Clasa politică românească, într-o covârșitoare majoritate, s-a ridicat la cerințele impuse de astfel de momente: am lăsat 
deoparte disputele și ne-am reafirmat atașamentul la valorile libertății și democrației, alături de aliații și partenerii noștri 
strategici din Lumea liberă – SUA, NATO, UE.  

Solidaritatea, umanitatea, unitatea și energiile pozitive dovedite de români în aceste zile de mari încercări ne dau 
speranțe, ne întăresc și ne obligă. Obligația noastră, ca a tuturor politicienilor lumii democratice, este să punem în siguranță 
viitorul liber al copiilor, să avem o Românie mai puternică și să începem rezolvarea serioasă a tuturor crizelor care ne 
vulnerabilizează. Așa au început să facă toate țările mari ale Uniunii Europene. Au fost lăsate la o parte prejudecăți și tabuuri 
în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare sau politicile energetice. Măsuri de urgență, greu de întrevăzut cu doar o 
săptămână în urmă, se iau acum.  Securitatea lumii civilizate și independența ei energetică față de gazele rusești sunt astăzi  
priorități absolute și pentru noi și pentru toate statele UE.  

Tot acum, chiar și în acest context – și mai ales în acest context – trebuie să ne punem cu seriozitate problema gravului 
declin demografic al României. Oamenii sunt cel mai prețios patrimoniu al unei țări. Or, de 32 de ani, specialiștii ne 
avertizează, tot mai alarmant, că România se depopulează. Este o dramă națională care se accentuează de la an la an. România  
a ajuns să piardă  anual  aproape 140 000 de locuitori, adică echivalentul unor orașe precum  Pitești sau Sibiu. Mai precis:  

• în 2020 am pierdut aproximativ 143 000 de locuitori și am avut, din păcate, cel mai mare declin natural al populației 
din Uniunea Europeană. 

• în 2021, pierderea de populație este estimată tot la nivelul de  aproximativ 140 000 de locuitori. 
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În acești ultimi doi ani, am avut un număr mare de decese din cauza pandemiei de COVID și un număr de nașteri în 
continuă scădere. Migrația românilor a fost la un nivel mult mai scăzut, motivul fiind restricțiile de circulație pe perioada 
pandemiei.   

Perspectivele sunt sumbre, dacă nu luăm măsuri consistente și curajoase: România va ajunge în 2050 la doar 15 
milioane de locuitori. Și, atenție, în 2060 România va avea o scădere dramatică a numărului de copii și tineri ( de la zero la 23 
de ani): cu 1,58 milioane încă și  mai puțini fată de 2015. Toate aceste date sunt estimări ale specialiștilor. Ar trebui să ne dea 
fiori în special o sintagmă care sună rece și dur: dacă trendul acesta de cădere demografică va continua și se va amplifica, 
România va avea o populație îmbătrânită, nesustenabilă demografic. Repet: nesustenabilă demografic! 

Ce se întâmplă când populația unei țări devine ”nesustenabilă demografic”? O spune cel mai bun specialist din România 
în demografie, Vasile Ghețău: ”O populație ajunsă în starea menționată nu mai poate reveni la creștere naturală, definită ca 
sustenabilitate demografică, din cauza marilor acumulări negative etalate pe multe decenii în structura pe vârste a populației, 
îndeosebi în dimensiunea populației în vârstă de 15-49 de ani, cea care aduce pe lume copiii țării.” 

Acolo vrem să ajungem? În situația în care România va fi o țară îmbătrânită, devitalizată? Asta vrem?! Să stăm 
resemnați și să ne acceptăm pasivi condamnarea la stingere a națiunii noastre ? 

România are viață, are energii pozitive și creatoare. O vedem astăzi, în situații grele. Românii îi primesc cu brațele 
deschise și multă omenie pe ucrainenii năpăstuiți azi. Iar soluția este să construim o Românie prosperă, democratică cu oameni 
harnici și generoși care sunt încurajați și susținuți să aibă familii trainice, cu copii. Copiii României sunt viitorul nostru. 

Este momentul să abordăm cu curaj criza demografică, la fel cum o facem cu criza energetică. Situația demografică este 
una ce ține de siguranța națională.  

Nu este o problemă care să mai poată fi amânată. Agenda crizelor UE și ale lumii libere a fost resetată de asaltul 
autoritarismului lui Putin. Problema demografiei, crucială pentru România și alte țări din Uniunea Europeană trebuie să fie și 
ea în topul acestor agende.  

Sunt soluții inteligente care pot fi adoptate, care nu presupun costuri foarte mari, în prima fază. Dar principul este clar – 
niciun cost nu poate fi prea mare pentru a opri declinul demografic.    

 Este o luptă care mai poate fi purtată, nu a fost pierdută definitiv. 
Este cea mai pacifistă și plină de speranță bătălie – cea pentru a da viață României în următoarele decenii.  
Viață pentru  România!  
Vă mulţumesc,         Deputat 

Robert Ionatan Sighiartău 
*** 

Solidaritatea noastră trebuie să continue. 
Nici o naţiune nu poate fi indiferentă la suferinţa unor oameni nevinovaţi 

 
Peste un milion de ucraineni au fugit din calea războiului, iar o bună parte dintre ei au intrat deja în ţara noastră. Unii au 

rămas aici, fiind dezorientaţi şi speriaţi de ceea ce se întâmplă în ţara lor, dar cei mai mulţi au plecat către statele din vestul 
Europei, la rude şi prieteni.  

Din nefericire, lucrurile nu par să se liniştească în Ucraina şi este de aşteptat ca valul refugiaţilor să rămână constant, 
dacă nu cumva chiar va creşte în perioada imediat următoare. 

Este impresionantă solidaritatea românilor, iar ceea ce am văzut în ultimele 10 zile, inclusiv în vama Isaccea, este 
uimitor. Asistăm la un val extraordinar de omenie care ne umple tuturor inimile de bucurie. 

Au venit şi primari din ţară la Tulcea cu ajutoare către refugiaţii din Ucraina, printre ei fiind şi Constantin Vacariu, 
edilul localităţii Arpaşu de Jos (judeţul Sibiu). El a ajuns în Dobrogea cu ajutoare donate de locuitorii comunei sale, dar şi de 
câţiva sponsori cu suflet mare. 

De remarcat şi atitudinea manifestată de comunitatea ruşilor lipoveni. De altfel, atât ruşii lipoveni cât şi ucrainenii din 
Tulcea au înţeles să trăiască în bună înţelegere pe aceste meleaguri binecuvântate, aşa cum o fac de 300 de ani. Ruşii lipoveni 
și-au pus la dispoziția refugiaților casele, pensiunile și ajută la transportul acestora către destinațiile dorite. 

Această solidaritate trebuie să continue, pentru că încă nu vedem capătul drumului către pacea din regiune pe care o 
aşteptăm atât de mult cu toţii.  

E important să fim implicaţi şi în săptămânile care vin şi să arătăm lumii întregi că ne dorim pacea, dar că în acelaşi 
timp îi ajutăm pe cei care se află în dificultate. 
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Am încredere că vom rămâne puternici şi uniţi, pentru că nici o naţiune nu poate rămâne indiferentă la suferinţa unor 
oameni nevinovaţi.  

Deputat 
George Șișcu 

*** 
Principalele probleme de mediu cu care se confruntă România și la care trebuie să găsim soluții urgente! 

Stimate colege / Stimați colegi, 
Principalele probleme de mediu cu care țara noastră se confruntă sunt, din punctul meu de vedere, reciclarea, tăierea 

ilegală a pădurilor, dar și poluarea aerului. 
Să le luăm pe rând:  
Vorbim în primul rând de reciclare. Sectorul deșeurilor reprezintă, după părerea mea, cea mai mare vulnerabilitate a 

României la acest moment. 
Cadrul instituțional neadaptat contribuie, de asemenea, la rata de reciclare foarte scăzută. În afară de lipsurile din 

infrastructură, există, de asemenea, o lipsă de cooperare între entitățile publice și private responsabile cu colectarea deșeurilor 
de ambalaje din surse municipale, în principal gospodării. 

Toate aceste lucruri cad in sarcina Guvernului, dar si a Parlamentului care trebuie sa imbunatateasca legislația, astfel 
încât sa asiguram un sistem al managementului deșeurilor sustenabil si conform cu cerințele europene.  

Sigur, aceste măsuri reprezintă doar începutul corectării ambiguităților din piață. 
Procesul de colectare selectivă a deșeurilor nu este implementat suficient. Nu au fost adoptate suficiente stimulente 

pentru direcționarea deșeurilor către reciclare. România reciclează doar 14% din deșeuri, iar rata de eliminare a deșeurilor prin 
depozitare finală la rampele ecologice este de 69%, printre cele mai ridicate din Europa. Schemele privind răspunderea extinsă 
a producătorului în ceea ce privește ambalajele nu sunt eficiente și nu au capacitatea de a acoperi costurile colectării selective. 

Nu există o infrastructură de susținere a colectării selective, ceea ce îngreunează implicarea cetățenilor în acest proces. 
Care sunt soluțiile pe termen scurt, mediu și lung pe care le văd: 
În primul rând, pentru cresterea volumului de reciclare și valorificare a deșeurilor exista un cumul de trei factori care și-

au demonstrat în timp eficacitatea în țări europene cu rate de reciclare de peste 65%, de ex. Austria sau Belgia  si anume, 
suprataxarea deșeurilor depozitate la groapa de gunoi, responsabilizarea producătorilor și educarea populației. 

Pentru a se atinge neutralitatea climatică până în 2050, pentru a ne conserva mediul natural și pentru a ne consolida 
competitivitatea economică avem nevoie de o economie pe deplin circulară. 

Astăzi, economia noastră este încă în cea mai mare parte lineară și numai 12% din materialele și resursele secundare 
sunt reintegrate în economie. Numeroase produse se strică prea ușor, nu pot fi refolosite, reparate sau reciclate sau sunt 
produse doar pentru o singură utilizare. Există un potențial uriaș care poate fi exploatat atât pentru întreprinderi, cât și pentru 
consumatori. 

A doua problemă de mediu importantă cu care ne confruntăm se referă la tăierile ilegale de păduri.  Aceasta e o 
problemă de siguranță națională, pentru rezolvarea căreia trebuie acționat pe mai multe fronturi. Fac pe această cale o invitație 
către toți cetățenii români să se implice în procesul de protejare și recuperare a pădurilor. 

Tăierea ilegală a pădurilor a fost un subiect prezent în mod constant în mesajele venite din partea românilor.  E o 
problemă care vine din timp și care necesită atât soluții imediate pentru a ține sub control procesul, dar și soluții pe termen mai 
lung pentru a eradica fenomenul tăierilor ilegale.  

Din momentul în care PNL a preluat guvernarea, am adoptat mai multe măsuri de ordin legislativ pentru controlul 
tăierilor ilegale de păduri. Dar lupta cu tăierile ilegale are nevoie de măsuri şi pedepse aspre. Sper ca în Parlament să reușim 
promovarea legilor care ne apără pădurea. 

O altă problemă importantă cu care se confruntă țara noastră în materie de mediu este poluarea aerului cauzată din 
diverse lucruri, precum arderi ale deseurilor. Poluarea aerului provine din cele trei, patru surse importante: transport, 
mobilitate, poluare industrială şi poluarea prin încălzire rezidenţială în anumite perioade.  

Cu siguranţă sunt zone din țară, precum Bucureștiul, care se confruntă şi cu o altă problemă datorită acelor arderi ilegale 
de deşeuri, care creează foarte multe probleme. 

Gestionarea traficului este o provocare uriaşă pentru mai multe zone din țară. Aici, noi putem asigura prin ministerele de 
resort, Ministerul Dezvoltării de exemplu, soluţii multiple şi finanţări multiple pentru primării pentru gestionarea inteligentă a 
traficului.  

Totodată, trebuie să începem să încurajăm transportul alternativ, cel hibrid sau electric.  
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În cazul arderilor ilegale de deșeuri, aici lucrurile sunt cât se poate de simple: mai multe controale și sancțiuni mai aspre 
pentru cei care sunt vinovați. Altă soluție pentru a descuraja pe termen scurt acest fenomen nu există. 

Dacă vom reuși să venim cu soluții pe aceste direcții, atunci sunt convins că viața noastră, sănătatea și aerul pe care îl 
respirăm, vor fi mai bune. 

Vă mulțumesc!          Deputat 
George-Cătălin Stângă 

*** 
 

România, un exemplu extraordinar de solidaritate pentru toată Europa 
 

România rămâne un pol de stabilitate al graniței estice a NATO, iar susținerea partenerilor noștri este solidă și se 
consolidează în fiecare zi. În această idee se înscriu și vizitele recente în țara noastră a secretarului general al NATO, Jens 
Stoltenberg, precum și a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.  

Întrevederile la nivel înalt a celor doi importanți decidenți cu președintele Kaus Iohannis și premierul Nicolae Ciucă, 
demonstrează importanța deosebită a României în actualul context generat de conflictul armat din Ucraina. Țara noastră este 
apreciată la superlativ pentru implicarea în criza provocată de războiul din țara vecină, fapt remarcat, de altfel, și de șeful 
statului ucrainean. 

Trebuie subliniat că România are în acest moment puternice garanții de siguranță și securitate națională, în ciuda vocilor 
pesimiste care susțin că nu am fi apărați corespunzător în cazul unei potențiale escaladări a conflictului din estul Europei.  

De altfel, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reconfirmat zilele trecute la București solidaritatea și 
dorința Comisiei Europene de a susține în totalitate eforturile României, în vederea gestionării corespunzătoare atât a crizei 
refugiaților și problemelor umanitare, cât și a strategiei de apărare a țării.  

Este de salutat și demersul statului român de  operaționalizare cât mai rapidă a centrului umanitar înființat sub egida 
Uniunii Europene, pentru a se găsi rezolvări în regim de urgență a necazurilor cetățenilor din Ucraina care se refugiază la noi.  

Până acum, consider lăudabil modul în care România a acționat în fața impactului umanitar creat de situația dificilă din 
Ucraina, atât autoritățile statului, cât și cetățenii, mobilinzându-se exemplar pentru a face viața mai ușoară sutelor de mii de 
oameni afectați de războiul nemilos. De altfel, Ursula von der Leyen a mulțumit în mod deosebit românilor pentru modul 
extraordinar în care au ajutat refugiații care fug de războiul din Ucraina, oferind astfel un exemplu de solidaritate întregii 
Europe. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 

Să păstrăm pădurile și natura sălbatică a României pentru viitoarele generații 
 
Am subliniat în repetate rânduri că statul român trebuie să fie extrem de preocupat de protecţia mediului, nu doar la 

nivel declarativ, ci prin fapte concrete.  
În opinia mea, protejarea pădurilor virgine şi cvasivirgine trebuie să constituie o prioritate pentru Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor, cu atât mai mult cele existente în parcurile şi rezervaţiile naturale. Moştenitorul tronului britanic a fost 
extrem de concret, afirmând că una dintre comorile României, pădurile, denumite de Excelenţa Sa „frumuseţea neatinsă”, sunt 
în pericol iremediabil de dispariţie.  

Prinţul Charles, fără îndoială un personaj foarte important pentru națiunea noastră, care ne promovează mai mult decât 
orice minister sau ambasador extern, a reiterat că România este unul dintre puţinele locuri în care mai există întinderi uriaşe de 
păduri virgine, care sunt o adevărate sărbătoare a biodiversităţii şi găzduiesc o treime din populaţia Europei în ceea ce priveşte 
urşii bruni, lupii şi râşii. „Aceasta face din Carpaţii româneşti o comoară nepreţuită pe un continent care demult şi-a pierdut 
astfel de comori sălbatice. Ceea ce dumneavoastră aveţi, aici în România, a devenit de o raritate extremă. Pădurile înfloritoare 
pot fi înlocuite însă cu peisajele mohorâte pe care le vedem în ultimul timp în multe locuri din Europa”, a transmis Prinţul 
Charles, într-unul dintre mesajele sale.  

De altfel, chiar nepotul Excelenţei Sale, micul prinţ George de Cambridge, a primit o pajişte cu flori sălbatice pe 
dealurile Transilvaniei, din partea contelui Tibor Kalnoky, un mare prieten ecologist al prinţului Charles, care are grijă de o 
proprietate din Transilvania a fiului cel mare al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.  
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 Militant activ pentru dezvoltarea agriculturii ecologice a României, precum şi pentru menţinerea în starea actuală a 
bogăţiilor naturale unice în lume pe care noi le avem, Prinţul Charles ne-a deschis îndeajuns ochii în ultimii ani. „Unul din 
motivele pentru care întotdeauna mi-a făcut mare plăcere să revin în România este frumuseţea naturală extraordinară a 
peisajelor sale şi a pădurilor sălbatice virgine din Munţii Carpaţi, însă toate acestea pot să dispară cu rapiditate. În anumite 
zone deja este prea târziu şi situaţia se înrăutăţeşte în fiecare zi”, a subliniat oficialul britanic. 

Îmi doresc foarte mult ca avertismentele transmise României, atât decidenților politici, cât și cetățenilor, să nu fie tratate 
cu indiferenţă de către oficialii guvernamentali. Din contră, responsabilii statului în domeniul mediului trebuie să acţioneze cu 
rapiditate şi fermitate, pentru a salva ceea ce mai poate fi salvat din rezervele de „aur verde” ale României.  

Pierderea acestor bogăţii inestimabile ar fi dramatică pentru noi și ne-ar atrage desconsiderarea şi dispreţul viitoarelor 
generaţii. Cred cu convingere ca reprezentanții autorităților statului abilitate în acest sens vor dispune măsuri concrete și 
viabile, în vederea soluţionării problematicilor actuale. 

Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
 

Europa stă unită lângă Ucraina 
Dragi colegi,  
Săptămâna trecută au avut loc evenimente istorice pentru parcursul Uniunii Europene, dar și a întregului continent, 

evenimente care atestă nivelul de solidaritate între statele democratice, dar și eforturile pentru a construi un bloc european 
inclusiv și rezilient. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat la sfârșitul lunii trecute o cerere de aderare a 
Ucrainei la UE sub o procedură specială, deoarece apără de invazia forțelor ruse. Ulterior, Republica Moldova și Georgia au 
demarat aceeași acțiune pentru a demonstra Federației Ruse opțiunea lor fermă de a trăi în democrație, pace și prosperitate.  

În data de 3 martie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Premierul, Natalia Gavrilița, și președintele 
Parlamentului, Igor Grosu, au semnat cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În aceeași zi, premierul 
georgian, Irakli Garibaşvili, a semnat și el cererea pentru demararea procedurii speciale de recunoaştere a ţării sale drept 
candidat la aderarea la Uniunea Europeană, marcând astfel un moment istoric pentru Europa. Costruirea unui scut democratic 
care să includă țările din spațiul ex-sovietic este metoda cea mai eficientă pentru a descuraja orice intenție de agresiune 
viitoare. Aceste evenimente transmit un mesaj puternic pentru blocul euro-atlantic, acela că populația alege să se alăture 
misiunii democratice europene într-un timp marcat de război, criză umanitară și de securitate.  

Trăim timpuri în care securitatea europeană este greu încercată și nu vorbim doar de cea națională, dar și energetică, 
economică și ecologică. Consolidarea flancului estic al NATO este un prim pas pentru a contrabalansa acțiunile de 
destabilizare a alianței. De curând, Primul-ministru român, Nicolae Ciucă, a fost primit de omologul polonez, Mateusz 
Morawiecki, unde s-a întâlnit și cu Preşedintele Republicii Polone, Andrzej Duda. Nicolae Ciucă a afirmat că reuniunea a 
fost planificată cu mult timp în urmă, având o relevanţă aparte pentru întărirea relaţiilor bilaterale dintre România şi 
Polonia şi pentru problematica de securitate în estul Europei, ca urmare a invaziei forţelor armate ruse în Ucraina. Acum, 
mai mult ca niciodată, este important să arătăm Federației Ruse gradul de solidaritate a UE și NATO în fața amenințării la 
adresa integrității teritoriale a unui stat suveran care a ales un parcurs democratic.  

Ulterior, Nicolae Ciucă a avut o conversație și cu Președinta Executivului European Ursula von der Leyen, prilej 
pentru a consolida o perspectivă comună asupra situaţiei din Ucraina şi impactul umanitar al acesteia. UE alături de blocul 
vestic a impus sancțiuni economice fără precedent pentru a constrânge fondurile de război ale guvernului de la Moscova. 
Guvernului României alături de partenerii instituţionali şi non-guvernamentali au susținut și activarea la capacitate maximă a  
instrumentelor europene destinate refugiaţilor pentru gestionarea crizei umanitare. Președinta CE a lăudat eforturile și 
deschiderea României și a cetățenilor săi de a primi cu brațele deschise populația ucraineană ce fuge din calea războiului. Vom 
ajuta în continuare atât cât va fi nevoie, întrucât protejarea viețiilor umane este prioritară în conflictul de față. Prin extinderea 
UE, orice stat agresor care va dori în viitor să încalce principiile fundamentale ale dreptului internațional va fi descurajată din 
a-și atinge scopurile imperialiste.  

Ne dorim ca războiul să se încheie fără a pierde și mai multe vieți omenești. Însă, până atunci, vom continua să 
demonstrăm solidaritatea europeană și susțienerea statului-victimă, în acest caz este Ucraina.  

Vă mulţumesc!        Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
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România bună într-o nouă Europă. Istoria se rescrie acum 
 

Probabil că va fi fost nevoie de o pandemie și de un război ca să vedem Noua Europă pe care o invocăm de mulți ani. 
Ambele au apăsat pe răni deschise ale dezbinării europene, în momente diferite. Și totuși, Europa a reușit să surprindă toate 
vocile care îi propovăduiau finalul, neputința, birocrația sufocantă și dezbinarea.  

În fața pandemiei, Europa s-a dovedit mai rezilientă decât spera oricine. Un răspuns fără precedent la o provocare fără 
precedent, un mecanism de solidaritate pentru toate țările și o mobilizare rapidă. În fața războiului, după ușoare ezitări (din 
motive economice și diplomatice care au făcut subiectul multor dezbateri), UE nu doar că a devenit casă pentru milioane de 
refugiați din calea războiului, ci și-a deschis brațele pentru Ucraina, Republica Moldova și Georgia, arătând că există 
deschidere pentru un nou val de aderare.  

Sigur că vor rămâne întrebări la care generațiile actuale de decidenți vor trebui să răspundă în fața celor viitoare. Și vor 
trebui să o facă mai bine decât au făcut-o înaintașii noștri. Suntem generația născută pe pace, am citit despre războaie în 
manualele de istorie și cărți, am auzit povești de la bunicii noștri și am trăit convinși că noi nu vom mai vedea atât de aproape 
un război sângeros. Am primit o lume a dialogului, cooperării și păcii pe care pare că am stricat-o. Vestea bună e că nu e totul 
pierdut. Mai avem speranță, umanitate și energie să o reparăm. Iar cel mai bun exemplu vine chiar de acasă — de la românii 
minunați care au arătat că în vreme de război nici măcar rănile din trecut nu mai contează.  

România a demonstrat, în ultimele 12 zile de război, că este mai mult decât o țară de la periferia UE, geografic și 
statistic. Cum? Printr-un răspuns rapid, ferm și solidar la o criză gravă. Ce putem face mai departe? Dincolo de sprijinirea 
lărgirii UE spre Moldova, Georgia și Ucraina, să ne întrebăm ce fel de Uniune ne dorim și cum ajungem acolo. Și să împingem 
transformarea proiectului european pentru viitoarele generații. În 2018, am făcut o serie de propuneri pentru reformarea 
Uniunii Europene - prima iniţiativă românească de transformare a UE. Ele sunt încă actuale, cu unele ajustări, pentru Europa 
nouă (9): 

#1: Europa cetăţenilor implicaţi (dacă ultimele 12 zile nu ne demonstrează cât de implicați suntem, nu știu ce ar mai 
putea să o facă). Bugetare participativă la nivel european. Primul proiect de bugetare participativă la nivelul întregii Uniuni 
Europene. Dedicarea unei linii bugetare pentru proiecte transnaţionale propuse de cetăţeni şi decise prin vot direct. 

#2: Europa unită politic (unitatea de astăzi a UE trebuie să însemne mai mult). Liste transnaţionale şi sistem de vot unic 
transferabil. Alegeri europene prin care fiecare cetăţean al UE să poată vota candidaţi atât din ţara sa, cât şi de pe o listă 
transnaţională. Sistemul de vot ideal este cel al votului unic transferabil („ranked-choice voting”), prin care fiecare alegător 
clasează candidaţii în ordinea preferinţei. 

#3: Europa democraţiei liberale (pe fondul ascensiunii iliberalismului, nevoia e tot mai intensă). Fonduri europene 
condiţionate de respectarea statului de drept. Fondurile europene nu se mai acordă ţărilor unde principiile democraţiilor 
liberale sunt încălcate. Regimurile din Ungaria sau Polonia trebuie să rămână excepţii şi nu să devină o regulă. 

#4: Europa viitorului comun. Un Institut de Leadership European pentru generaţiile viitoare. Înfiinţarea unui Institut de 
Leadership European în parteneriat public-privat, ale cărui cursuri să fie destinate tuturor oficialilor publici de la nivelul 
statelor membre, pentru promovarea şi aplicarea politicilor care apără valorile şi principiile europene. 

#5: Europa competitivă. O Agenţie Europeană pentru Inovare Disruptivă. UE are nevoie de reformarea Agenţiei 
Europene pentru Inovare după modelul DARPA, agenţia guvernului american ale cărei inovaţii au dus la inventarea 
internetului şi a GPS-ului. Pornind de la proiecte europene actuale precum C.E.R.N., proiectul Wendelstein 7-X care va 
revoluţiona producţia de energie sau Laserul de la Măgurele, agenţia va putea finanţa noile domenii de cercetare care definesc 
cea de-a patra revoluţie industrială (inteligenţă artificială, digitalizare, realitate virtuală), cu scopul de a creşte pe bune 
competitivitatea statelor europene pe plan internaţional. 

#6: Europa curată. Fond european pentru dezvoltarea vehiculelor electrice. Crearea unui fond european pentru investiţii 
în dezvoltarea transportului în comun electric transnaţional, interurban şi urban: feroviar, naval, auto, tehnologii aerospaţiale şi 
combustibili alternativi ieftini. 

#7: Europa cooperării. Stagii pentru studenţii sau elevii şcolilor profesionale într-un alt stat. Extinderea programului 
ERASMUS şi pentru elevii şi studenţii din învăţământul profesional, care vor putea urma stagii într-un alt stat, pentru 
sincronizarea know-how-ului, tehnologiilor şi adaptarea la cerinţele pieţei muncii. 

#8: Europa reîntregită. Extindere strategică a Uniunii Europene. Asumarea de către România a rolului de lider regional 
pentru a sprijini eforturile de integrare europeană a Republicii Moldova, Ucrainei şi a ţărilor din Balcanii de Vest. Iată, acum 
avem șansa sa o facem.  
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#9 Europa siguranţei 2.0. Combaterea atacurilor cibernetice. Uniunea Europeană trebuie să rămână un spaţiu al păcii şi 
siguranţei, inclusiv în mediul virtual. UE are nevoie de o unitate de securitate cibernetică puternică, la care să contribuie toate 
statele membre, pentru a combate a atacurile cibernetice la care acestea sunt supuse. 

Într-un fel sau altul, războiul se va încheia. Indiferent care va fi deznodământul, România poate și trebuie să joace un rol 
activ în istoria care se rescrie chiar în aceste zile și în redesenarea viitorului Uniunii Europene.  

“Da, întreaga Europă, de la Atlantic la Urali, va decide soarta lumii”, spunea Charles de Gaulle în celebrul discurs de la 
Universitatea din Strasbourg din 22 noiembrie 1959. Sunt convins că Generalul a avut dreptate. Acum rămâne să ne ridicăm și 
noi, ca români, la înălțimea vocației noastre europene.  

Deputat 
Sebastian Burduja 

*** 
 
 

 Întrebări 
 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Solidarității Sociale 
 

Diminuarea fenomenului cerşetoriei în rândul copiilor 
Stimate domnule ministru, 
România se confruntă cu efecte tot mai negative din cauza fenomenul cerşetoriei în rândul copiilor. Nu există practic 

nici o localitate din ţară unde să nu întâlnim copii la cerşit, pe străzi, în mijloacele de transport, în diverse locuri publice sau 
zone turistice. 

Specialiştii susţin că în ultima perioadă s-a înregistrat o creştere a numărului de copii ai străzii în România, dar şi a 
numărului de cazuri de cerşetorie cu protagonişti minori. 

Consider că locul copiilor români este la şcoală, nu în stradă, de aceea cred că Guvernul trebuie să se implice mai activ 
în combaterea acestui fenomen îngrijorător. 

Vă întreb respectuos: 
1. Care este numărul estimativ al copiilor străzii din România, şi punctual din judeţul Mureș? 
2. Ce strategie are MMSS pentru diminuarea fenomenului cerşetoriei copiilor? 
3. Ce măsuri iau autorităţile statului împotriva părinţilor care îşi trimit copiii la cerşit? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
 

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

Dimensiunea evaziunii fiscale din agricultură 
Stimate domnule ministru,  
Sunt sigur că v-aţi propus combaterea evaziunii fiscale din agricultură şi dirijarea banilor obţinuţi astfel către finanţarea 

programelor naţionale din acest domeniu vital dezvoltării țării. Conform mass media, România ocupă locul 2 în Uniunea 
Europeană în ceea ce priveşte nivelul evaziunii fiscale, care se ridică la aproape jumătate din veniturile taxabile în ultimii ani. 
Astfel, se pare că se pierd anual peste trei miliarde euro în piaţa neagră din agricultură, o sumă cu adevărat importantă, care ar 
putea fi folosită pentru investiții.  

Pentru ca oamenii să știe adevărul, vă rog să îmi răspundeţi:  
1. Care este ponderea evaziunii fiscale din agricultura românească, în general, şi din judeţul Mureș, în special?  
2. Ce măsuri coercitive s-au luat în ultimua perioadă împotriva celor vinovaţi de producerea evaziunii fiscale din 

agricultură?  
Solicit răspuns scris.        Deputat 

Ervin Molnar 
*** 
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Adresată doamnei Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 
 

Programul pentru construirea de creșe 
Stimată doamnă ministru, 
Datele statistice existente arată faptul că România se confruntă cu un real pericol al îmbătrânirii societății, motiv pentru 

care susținerea familiilor trebuie să devină o prioritate a guvernului.  
Așa cum este prevăzut în Programul de Guvernare, pentru implementarea pachetului de politici publice pentru familii 

este nevoie de un parteneriat între statul român, administrațiile publice locale, mediul de afaceri și societatea civilă. În acest 
sens, Guvernul va încuraja administrațiile locale să ofere facilități familiilor și va cofinanța aceste programe din sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat. 

Una dintre măsurile propuse de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse este  programul pentru construirea 
de creșe în toate comunitățile în care există cerere semnificativă, precum și sprijinirea Ministerului Finanțelor și a autorităților 
locale din marile aglomerări urbane pentru amenajarea de creșe în incinta clădirilor de birouri, ca o măsură activă de stimulare 
a reîntoarcerii la serviciu înainte de expirarea perioadei de 2 ani și, implicit, de creștere a natalității.  

Având în vedere rolul important pe care statul îl are în sprijinirea tinerilor și a familiei, vă rog să îmi comunicați, 
doamnă ministru, dacă există o situație centralizată a cererilor pentru construcția/amenajarea de creșe la nivelul județului 
Suceava și care este termenul preconizat pentru implementarea acestui program?  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 
Vă mulțumesc.          Deputat 
Cu stimă,                    Angelica Fădor 

*** 
 

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

Consolidare clădiri 
Stimate domnule ministru,  
Situația clădirilor care au nevoie de consolidare a fost subiectul multor reportaje și articole de presă, de-a lungul anilor, iar 

concluzia a fost de fiecare dată că suntem nepregătiți și că nu se cunoaște exact numărul clădirilor locuite care se înscriu în 
această categorie.   

În țara noastră, 75% dintre locuitori trăiesc în zone cu risc seismic ridicat. Au trecut 45 de ani de la cutremurul din martie 
1977 și, chiar dacă mulți au uitat tragedia prin care au trecut atunci mii de familii, ar trebui să revedem cum au arătat datele oficiale 
ale acelei zile: 1578 de oameni au murit, 11,300 au fost răniți, 35.000 de familii au rămas fără adăpost.  

În Programul de Guvernare 2021-2024, ”reducerea riscului seismic al clădirilor existente, prin elaborarea și aprobarea 
Strategiei Naționale de Reducere a Riscului Seismic, care se adresează tuturor tipurilor de clădiri vulnerabile (clădiri publice și 
private, clădiri rezidențiale și nerezidențiale)” este unul din obiectivele propuse de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației.   

În acest context, vă întreb, domnule ministru, care este situația clădirilor care necesită consolidare, la nivelul fiecărui 
județ, pentru câte dintre acestea există lucrări în desfășurare și câte vor intra în acest proces în perioada următoare? 

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

Angelica Fădor 
*** 

Adresată  domnul Nicolae -Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
 

Susținerea aderării Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană 
Stimate domnule prim-ministru,  
La data de 28 februarie 2022, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a semnat cererea de aderare la Uniunea 

Europeană. Cererea de aderare nu este una făcută doar în contextul agresiunii armate a Federației Ruse, ci este o expresie vie a 
dorinței de libertate și prosperitate la care speră majoritatea ucrainenilor. 

Politica revizionistă și iredentistă a Federației Ruse poate avea repercusiuni inclusiv asupra statalității Republicii 
Moldova, o țară care trece printr-o serie de reforme vizibil pro occidentale și pro euroatlantice. Republica Moldova, prin 
Președintele Maia Sandu, a transmis la rândul său pe 3 marie 2022 cererea de aderare la Uniunea Europeană. 
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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 România susține integrarea accelerată a Ucrainei și a Republicii Moldova în Uniunea Europeană?  
2. Dacă România își poate asuma, în calitate de stat membru, rolul de furnizor de know-how pentru Republica Moldova 

în vederea integrării sale în Uniunea Europeană? 
3. Care sunt programele și politicile prin care România susține integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană? 

Cu aleasă considerație,     
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată prof. univ. dr. Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Revizuirea Convenției din 18 august 1948 privind regimul navigaţiei pe Dunăre 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere agresiunea armată a Federației Ruse în Ucraina și politica revizionistă și iredentistă a Federației Ruse, 

apreciez că acestea reprezintă adevărate pericole pentru securitatea statelor dunărene membre ale Convenției din 18 august 
1948 privind regimul navigaţiei pe Dunăre. 

De altfel, este bine cunoscută intenția Federației Ruse de a avea acces total la brațele de vărsare ale Dunării la Marea 
Neagră și control asupra politicii de navigare pe Dunăre. 

Comportamentul internațional al Federației Ruse este incompatibil cu valorile și principiile Comisiei Europene a 
Dunării, cu idealurile organizației de a asigura buna cooperare între statele dunărene. 

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 România va iniția, potrivit art. 46 din Convenție,  revizuirea Convenției în sensul excluderii Federației Ruse din 
Comisia Europeană a Dunării? 

2. Ce alte măsuri are în vedere MAE privind sancționarea Federației Ruse în cadrul Comisiei Europene a Dunării? 
Cu aleasă considerație,     

Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
Adresată domnul Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

 
Sancțiunile financiare aplicate Federației Ruse pe teritoriul României 

Stimate domnule ministru,  
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, nominal, sancțiunile financiare aplicate Federației Ruse pe teritoriul României, în contextul agresiunii 

armate din Ucraina? 
2. Care sunt sancțiunile financiare aplicate Federației Ruse pe teritoriul României și propuse exclusiv de către autoritățile 

românești? 
3. Ce măsuri ia Ministerul Finanțelor pentru prevenirea și combaterea spălării banilor de către unele entități rusești aflate 

pe teritoriul României, în contextul sancțiunilor impuse? 
Cu aleasă considerație, 

Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
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Adresată doamnei Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 
 

Politici de integrare socială a copiilor ucraineni pe teritoriul României 
Stimată doamnă ministru,  
În contextul fluxului mare de imigranți veniți din Ucraina se conturează o problemă socială nouă în România, respectiv 

aceea a copiilor ucraineni veniți și rămași în România. Unii dintre aceștia au venit fără familie, fiind singuri pe teritoriul unui 
stat străin.  Riscul de excluziune socială și sărăcie al acestor copii este mare și este datoria statului român să ia acele măsuri 
rapide de integrare socială. 

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. Ce măsuri va lua Ministerul pentru integrarea socială a copiilor ucraineni veniți pe teritoriul României? 
2. Dacă Ministerul va demara procedurile de acordare a unei tutele pentru acei copii minori veniți singuri în România? 
3. Dacă Ministerul va finanța un program de consiliere și orientare pentru copiii ucraineni veniți și rămași pe teritoriul 

României? 
4. Dacă Ministerul acordă sprijin pentru formalitățile legale necesare, având în vedere că în unele cazuri, despre care am 

fost sesizați, copiii nu au documentele legale necesare rămânerii în România, respectiv plecării spre un alt stat (de ex., 
pașaport)? 

Cu aleasă considerație,        Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
Adresată domnului  Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 
Prevenirea și combaterea infracționalității în contextul valului de imigranți 

Stimate domnule ministru,  
În contextul valului mare de imigranți veniți din Ucraina este inerent și riscul creșterii cazurilor de încălcare a normelor 

de ordine publică. Este important ca, în paralel cu politicile umanitare de ajutorare a refugiaților, statul român sa garanteze un 
climat de siguranță pentru toți cetățenii. 

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. Ce măsuri ia MAI pentru prevenirea și combaterea infracționaliății în contextului crizei imigranților din Ucraina? 
2. Ce măsuri de protecție a refugiaților/imigranților ia MAI în taberele special amplasate? 
3. Dacă MAI, în colaborare cu alte autorități publice, desfășoară activități de identificare a persoanelor care se infiltrează 

printre grupurile de imigranți cu scopul de a săvârși infracțiuni? 
4. Dacă MAI asigură respectarea drepturilor omului și a garanțiilor procesuale în relația dintre imigranții ucraineni și 

autoritățile statului român? 
Cu aleasă considerație,         Deputat  

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată domnului Horia - Miron Constantinescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 
 

Situația prețurilor carburanților în contextul unor știri false 
Stimate domnule președinte,  
Miercuri, 9 martie a.c., zeci de mii de șoferi din România s-au înghesuit la benzinării de teama unor scumpiri 

intempestive la carburanți, după ce pe internet și la unele televiziuni de știri au apărut zvonuri neverificate privind presupuse 
creșteri de prețuri. Creșteri peste media normală a prețurilor din ultimele zile, de 7-8 lei/litrul de benzină standard, s-au 
înregistrat la unele benzinării din lanțul maghiar MOL și la benzinari independenți. 
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Potrivit informațiilor apărute în presă1, benzinăriile MOL au o problemă de aprovizionare pentru că depind exclusiv de 
importul de carburanți din Ungaria, dat fiind că nu au nici măcar o rafinărie în România. Din cauza întreruperii fluxului de 
aprovizionare de la una dintre rafinăriile din Ungaria, MOL a urcat prețurile la unele stații din România, și așa s-a ajuns ca la 
unele benzinării independente, care se aprovizionează la rândul lor de la MOL, litrul de carburant să ajungă la 10 lei sau chiar 
mai mult. 

De altfel, prețurile afișate pe site-ul oficial MonitorulPreturilor.ro arată că în restul lanțurilor de benzinării costul litrului 
de benzină standard se situa miercuri seară în intervalul 7 lei – 8 lei. 

Televiziunile au difuzat în buclă imaginea unei benzinării din Beiuș, care afișa prețul de 11 lei/litrul de carburant, și au 
prezentat-o ca pe o realitate la nivel național. Or, e un caz izolat al unei benzinării afiliate MOL, aflată aproape de granița cu 
Ungaria, țară în care este o cerere uriașă de carburant după ce guvernul Orban a plafonat prețul la pompă, iar benzinăriile vând 
carburantul raționalizat. 

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 ANPC  a mobilizat inspectorii de control miercuri seara și dacă s-au efectuat controale la lanțurile de  benzinării? 
2. Dacă ANPC a aplicat amenzi lanțurilor de benzinării care au crescut artificial prețul benzinei și motorinei?  Care este 

valoarea amenzilor și cui au fost aplicate? 
3. Dacă ANPC a dispus, ca sancțiune contravențională complementară, suspendarea activității unor benzinării? 
4. Dacă ANPC a sesizat, în activitatea de control, practici comerciale neloiale, înțelegeri cartelare de tip oligopol, 

încălcare a drepturilor consumatorilor, dezinformare privind vânzarea de bunuri și alte fapte care intră în competența ANPC? 
5. Ce măsuri va lua ANPC pentru prevenirea unor astfel de practici care dezechilibrează piața? 
6. Dacă ANPC are capacitatea instituțională de intervenție rapidă în cazul unor crize la nivel național care afectează 

drepturile consumatorilor? 
Cu aleasă considerație,                    Deputat  

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată doamnei Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 
 
Înființarea unui număr unic de telefon în limba ucraineană, la nivel național, pentru refugiații din Ucraina 
 

Stimată doamnă ministru, 
Războiul din Ucraina a creat o problemă umanitară pentru România, însă printr-o mobilizare exemplară a Guvernului 

României, a autorităților locale, a societății civile, precum și a Bisericii Ortodoxe Române, dar și a cetățenilor României, s-a 
dovadă de o solidaritate deosebită față de cetățenii ucraineni care fug din calea războiului. 

Conform informațiilor furnizate presei de către autoritățile române, în țara noastră au intrat peste 120.000 de cetățeni 
ucraineni, dintre care aproximativ 50.000 sunt încă pe teritoriul României. De asemenea, avem un număr mare de copii din 
Ucraina care se află pe teritoriul țării noastre- până în momentul de față, aproximativ 18.000 și cel mai probabil, în funcție de 
evoluția situației din Ucraina, acest număr va crește în perioada următoare.  

În contextul actual, există un număr crescut de cetățeni ucraineni pe teritoriul României ce vor avea nevoie de asistență 
medicală, de sprijin social, în special din partea autorităților române.  

De aceea, vă rog să analizați posibilitatea înființării unui număr de telefon de urgență, gratuit, în limba ucraineană, la 
care se pot oferi informații necesare și asistență pe timpul șederii pe teritoriul României refugiaților din Ucraina. Sprijinul și 
solidaritatea instituțională sunt extrem de necesare, căci astfel am putea ușura comunicarea pentru acești oameni care și-au 
părăsit casele în grabă, lăsând în urmă o parte din familie.  Vă solicit un răspuns în scris. 

Vă mulțumesc! 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Marian Crușoveanu 
*** 

                                      
1 Disponibil la: https://www.g4media.ro/ce-a-dus-la-aparitia-cozilor-la-benzinarii-problema-lantului-maghiar-mol-isteria-

mediatica-si-informatiile-despre-razboiul-din-ucraina.html; accesat la data de 09.03.2022. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 6 - 2022  
Săptămâna 7– 11 martie 2022  

 

 

71 
 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe  
                domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor  

      domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Soluții diplomatice pentru diminuarea timpului de așteptare în punctul de trecere  
a frontierei de stat Petea – județul Satu Mare – DN 19A 

 

Stimate domnule ministru al Afacerilor Externe, 
Stimate domnule ministru al Finanțelor, 
Stimate domnule ministru al Afacerilor Interne, 
De viteza de circulație a mărfurilor depinde în mod esențial dinamica agenților economici din țara noastră, dar și a 

partenerilor noștri comerciali. Pandemia Covid-19 și declanșarea conflictului politico-militar din Ucraina au accentuat 
blocajele pe traseele comerciale, întârzierile în lanțurile de aprovizionare generând creșteri de costuri, de prețuri și chiar 
penurie pentru anumite bunuri care provin pe calea comerțului exterior. 

În acest sens, vă rog să-mi permiteți să vă semnalez faptul că, în punctul de trecere a frontierei de stat a României din 
localitatea Petea, județul Satu Mare, situat pe Drumul național DN 19A, timpul de așteptare este inacceptabil de mare. Fac 
precizarea că autoritățile române (poliția de frontieră și autoritățile vamale) își fac în mod satisfăcător datoria, reușind să 
proceseze în timp rezonabil toate camioanele care traversează frontiera de stat. Cozile kilometrice și zecile de ore de așteptare 
sunt provocate exclusiv de excesul de zel sau, poate, dezinteresul omologilor din Ungaria, care par că își doresc să genereze 
blocaje pentru tranzitul mărfurilor.  

Având în vedere că scurtarea timpilor de așteptare în punctul de trecere a frontierei Petea, județul Satu Mare, s-ar putea 
realiza printr-un dialog direct cu autoritățile ungare, vă solicit următoarele precizări:   

- Cât de repede intenționați să deschideți un dialog cu autoritățile ungare, în vederea creșterii operativității în controlul 
transportului de marfă și al scurtării timpilor de așteptare? 

- Fiind ușor de anticipat faptul că, urmare a conflictului militar din vecinătatea României, prin punctele de trecere a 
frontierelor de stat ale României din Vest, în special către Ungaria, se va intensifica numărul de persoane și de autotractoare vă 
rog să precizați dacă vor fi sporite resursele umane din aceste puncte de trecere și dacă efortul va fi coordonat cu al 
autorităților ungare?  

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu înaltă apreciere,        Deputat 

Adrian-Felician Cozma 
*** 

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

Strategia privind dezinstituționalizarea copiilor și a persoanelor cu dizabilități 
Stimate domnule ministru,  
Conform Eurostat, rata persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială în România este de aproape 

40%. Cele mai afectate sunt categoriile vulnerabile, jumătate dintre copiii din România fiind expuşi riscului de sărăcie. 
În acest context, pentru reducerea acestui procent alarmant, devine vital modul în care România va reuşi să profite de 

fondurile europene destinate proiectelor pentru incluziunea socială şi reducerea sărăciei.  
De altfel, Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi-a propus să aloce ţării noastre 

o sumă considerabilă, pentru a se rezolva anumite deziderate fundamentale. Practic, se urmăreşte ca 75.000 de copii, 10.000 de 
persoane cu dizabilităţi și 62.000 de persoane vârstnice să beneficieze de condiţii de viaţă mai bune, prin reabilitarea 
infrastructurii de servicii sociale. 

Vă întreb cu respect: 
1. Care sunt progresele făcute de România în identificarea domeniilor ce vor fi vizate de iniţiativele curente de 

dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități, atât la nivel naţional, cât şi în județul Cluj? 
2. Ce măsuri s-au luat în ceea ce privește domeniul protecţiei copilului, respectiv dezinstituţionalizarea copiilor ocrotiţi 

de stat, atât în România, cât şi punctual în județul Cluj? 
3. Ce întreprinde concret MMSS pentru reducerea procentului riscului de sărăcie şi excluziune socială? 
4. Ce intenţii aveți pentru acest an în ceea ce priveşte reabilitarea infrastructurii de servicii sociale şi care este situaţia 

actuală a acesteia, atât la nivelul țării, cât și în județul Cluj? 
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Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

 

Pierderile companiilor de stat 
Stimate domnule ministru,           
Potrivit unor informaţii apărute în presă, România are probleme în privinţa raportărilor către Eurostat privind deficitul 

bugetar. Aceleaşi surse afirmă că deficitul bugetar depăşeşte în momentul de faţă pragul stabilit cu Comisia Europeană, pentru 
calculul deficitului bugetar prin cele două sisteme, respectiv metoda contului financiar şi a celui nefinanciar. Datele privind 
conturile financiare pentru calcularea deficitului sunt verificate de BNR, iar cele nefinanciare de către INS.  

Vă întreb cu respect: 
1. Sunt introduse în raportările oficiale pierderile companiilor de stat CFR Marfă, CFR Infrastructură şi Termoelectrica? 
2. Care sunt pierderile din acest moment ale companiilor cu capital integral sau parţial de stat, atât la nivel naţional, cât 

şi a celor din judeţul Cluj? 
3. Ce impact au datoriile companiilor de stat asupra bugetului? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe  
 

Extinderea UE 
Stimate domnule ministru,  
În cursul săptămânii trecute, Președintele României, Klaus Iohannis, și-a declarat suportul pentru o aderare cât mai 

rapidă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, România sprijină și aderarea Georgiei în viitorul 
apropiat.  

Declarațiile au venit în contextul înaintării unei scrisori semnată de șefii de stat ai Bulgariei, Cehiei, Estoniei, Letoniei, 
Lituaniei, Poloniei, Slovaciei și Sloveniei care au cerut tuturor statelor membre UE conferirea cât mai rapidă a statutului de 
țară canditată Ucrainei. Cererea a venit în urma deciziei Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelensky, de a semna în data de 28 
februarie o scrisoare prin care cere deschiderea negocierilor de aderare la UE. Ca răspuns, Parlamentul European a adoptat o 
rezoluţie (637 de voturi „pentru”, 13 „împotrivă”, 26 de abţineri) prin care este oficial de acord cu începerea demersurilor de 
acceptare a Ucrainei ca ţară cu statut de candidat la Uniunea Europeană (UE).  

Cu toate că există consens politic între șefii statelor menționate mai sus, procesul de aderare a Ucrainei la UE are puține 
șanse să fie unul rapid, drept pentru care România nu s-a numărat printre țările semnatare ale scrisorii.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Există consens politic în ceea ce privește aderarea Republicii Moldova la UE?  
2. Credeți că va fi acordat statutul de țară-candidat Republicii Moldova și/sau Georgiei în cursul acestui an? 
3. Când anticipați că ar putea fi deschise negocierile privind aderarea Ucrainei?   
Solicit răspuns în scris.  

Cu deosebită stimă,        Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 
 

Start-Up Nation 2022 
Stimate domnule ministru, 
În urma publicării proiectului de procedură și a punctajului, cele mai mari șanse de obținere a fondurilor nerambursabile 

prin programul Start-Up Nation 2022 le-ar avea antreprenorii din producție și industriii creative, cu cofinanțare 15% și 
calificări business și IT. Conform proiectului de procedură de implementare pentru viitorul program Start-Up Nation 2022, 
antreprenorii aflați la început de drum vor putea obține finanțări nerambursabile de la stat în valoare de 100.000 sau 200.000 
de lei, dar cu anumite condiții, precum aportul propriu la investiție.  
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Pentru acest an, programul are alocate doar credite de angajament, deocamdată, de 500 de milioane de lei, care necesită 
tranformarea în credite bugetare, prin rectificare de buget, pentru a se putea face și plăți. Față de anii trecuți, principala 
schimbare constă în eliminarea „licitației” de locuri de muncă care a cauzat supralicitarea acestui criteriu în planurile de afaceri 
de la Start-Up Nation ediția a doua și eșecul multor proiecte supradimensionate. 

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ar putea fi acordate și alte credite pe lângă cele de angajament? Dacă da, sub ce criterii?  
2. Având în vedere fapul că numărul locurilor de muncă nou-create nu mai constituie un motiv de departajare la punctaje 

egale, dar a rămas drept condiție de intrare și de diferențiere a nivelului maxim de grant acordat, ar putea ajunge un criteriu de 
departajare și vechimea în muncă?  

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

*** 
 

Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 
 

Solidaritate cu artiștii din Ucraina 
Stimate domnule ministru,  
Războiul din Ucraina a condus în principiu la o criză umanitară, întrucât aproximativ 140.000 de refugiați au intrat în 

România de la începutul conflictului. Printre aceștia se numără și artiști care doresc să își continue activitatea. Astfel, în data 
de 4 martie a avut loc o întâlnire oficială între Ministerul Culturii și cei cinci balerini refugiați din Ucraina care au început 
studiul alături de balerinii și maeștrii de balet ai Operei din București. Printre ei se numără balerinele Bogdana Alekseeva și 
Lara Paraschiv, ambele din Odesa.  

România a depus eforturi pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni să își continue activitatea la noi în țară. Instituțiile aflate 
în subordinea Ministerului Culturii precum Teatrul Național din București, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti", 
Muzeul Naţional de Istorie a României, dar și Corul Madrigal nu au întârziat să ofere ajutor refugiaților prin găzduirea 
acestora, oferirea de transport sau alimente. Corul Madrigal a înregistrat Imnul Național al Ucrainei alături de Tania Kolotylo, 
o tânără refugiată din Ucraina cu o voce minunată, pentru arăta solidaritatea țării noastre față de toți cetățenii ucraineni.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Anticipați că vor veni și alți artiști refugiați în România în perioada următoare? Dacă da, din ce domenii și ce instituții 

le-ar putea veni în ajutor? 
2. În declarațiile făcute în spațiul public, ați menționat și posibilitatea încheierii unor contracte de colaborare viitoare 

pentru integrarea artiștilor ucraineni pe piața muncii din România. Cât de repede ar putea fi acestea încheiate? 
Solicit răspuns în scris.     
Cu deosebită stimă,       Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene  
 

Fonduri de coeziune 
Stimate domnule ministru,  
Autoritatea de Management pentru Programul Infrastructură Mare (POIM) a asigurat în luna februarie semnarea a 160 

contracte de finanțare cu o valoare totală de aproximativ 650 milioane de lei, fondurile fiind folosite în special pentru măsuri 
de sprijin pentru combaterea pandemiei în școli și spitale, dar și îmbunătățirea eficienței energetice sau dezvoltarea 
infrastructurii de apă și canalizare. Printre beneficiari se numără: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (un proiect 
în valoare de aprox. 61 milioane lei); RNP Romsilva (20,77 milioane lei); Municipiul Craiova (aprox. 42 milioane lei), 
Consiliul Județean Prahova (47,32 milioane lei), Consiliul Județean Cluj (cca. 29 milioane lei). 

Peste 1.000 de proiecte urmează a fi finanțate prin intermediul POIM. În luna februarie, pe lângă semnarea celor 160 
contracte de finanțare, a fost finalizată și implementarea a încă patru proiecte POIM, în valoare cumulată de 100 milioane lei.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Ar putea fi extinsă lista beneficiarilor?  
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2. Având în vedere scenariul unor relaxări majore a măsurilor de prevenție împotriva SARS-CoV-2, ar putea fondurile în 
cauză să fie redirecționate către alt sector?  

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

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

Creșterea indemnizației de șomaj 
Stimate domnule ministru,  
Conform informațiilor apărute în spațiul public, începând cu luna martie a acestui an se vor majora beneficiile de 

asistență socială, printre care se numără alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul social, prestaţiile sociale pentru persoanele 
cu handicap (adulţi şi copii), alocaţia lunară de plasament, nivelul minim al indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi al 
indemnizaţiei de acomodare, sprijinul pentru adoptatori, dar şi ajutorul pentru refugiaţi.  

Legea nr. 225/2021 atestă că Indicatorul Social de Referință se majorează cu rata medie anuală a inflaţiei, 5,1%, și este 
indicatorul definitiv comunicat de Institutul Naţional de Statistică (INS). Acest indicator stă în present la baza stabilirii 
cuantumurilor prestaţiilor de şomaj şi al unor măsuri active, precum şi al beneficiilor de asistenţă socială.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Având în vedere situația din Ucraina care a împins un număr considerabil de refugiați în țara noastră în căutare de 

adăpost, luați în considerare majorarea suplimentară a ajutorului pentru aceștia pe o perioadă determinată? 
2. Ar putea această măsură să fie adoptată în regim de urgență?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,                    Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu,  ministrul Energiei   
      domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 
 

Reoperaționalizarea producției de energie pe bază de cărbune și creșterea capacității de exploatare a gazelor onshore 
 

Stimate domnule ministru al Energiei, 
Stimate domnule ministru al Economiei, 
Salut, fără urmă de îndoială, modul în care Guvernul României s-a aliniat deciziilor luate la nivelul Uniunii Europene și 

la nivelul spațiului Euro-Atlantic, cu privire la sancțiunile economice aplicate Federației Ruse, ca urmare a agresiunii politico-
militare care a provocat și provoacă suferință umană și moarte, precum și consecințe economice la nivel mondial. 

Apreciez, de asemenea, mobilizarea factorilor de decizie guvernamentali, cu privire la găsirea unor soluții rapide, care 
să compenseze deficitul de ofertă energetică generat de sancțiunile economice. Între alternativele puse pe masa discuției și pe 
care le așteptăm operaționalizate rapid se află redeschiderea capacităților de exploatare a cărbunelui și de producție a energiei 
electrice pe bază de cărbune, precum și o creștere a exploatării resurselor de petrol din zăcămintele naționale.  

Creșterea ofertei naționale reprezintă o premisă importantă pentru stabilizarea prețurilor la energia electrică și la 
carburanți, precum și o stabilizare a tuturor prețurilor de consum plătite de români pentru produsele de bază. Având în vedere 
cele expuse mai sus, vă solicit următoarele precizări:   

- Care este termenul pe care Guvernul României și-l propune pentru redeschiderea capacităților de producție a energiei 
electrice la Complexul Energetic Hunedoara, precum și majorarea capacităților la Complexul Energetic Oltenia? 

- Care este capacitatea (MW/h) pe care aveți în vedere să o operaționalizați? 
- Vă rog să precizați dacă ați evaluat în ce mod capacitatea de extracție a petrolului poate fi majorată pe termen scurt din 

resurse naturale naționale?  
Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu înaltă apreciere,        Deputat 

Adrian-Felician Cozma 
*** 
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Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Stadiul procedurilor realizate în vederea eliberării unei cărți de identitate  
pentru persoane sub vârsta de 14 ani 

Stimate domnule ministru,  
Legea nr. 162 din 3 august 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind 

evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români, publicată în  Monitorul Oficial nr. 698 din 4 august 2020, 
introduce la punctul 3 posibilitatea eliberării unei cărți de identitate simple sau cărți electronice de identitate înainte de 
împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinți, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul 
serviciului social public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecției speciale a copilului, separat temporar sau 
definitiv de părinți, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul. 

Pe de altă parte, în Hotărârea de Guvern  nr. 295 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele 
de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de 
reședință și ale cărții de imobil, publicată în  Monitorul Oficial nr. 312 din 29 martie 2021, se prevede că eliberarea unei cărți 
de identitate simple/ electronice pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani este condiționată de asigurarea infrastructurii tehnice 
necesare (art. 53, alin. (1) din Normele Metodologice). 

Ținând cont de răspunsul dumneavoastră cu privire la regimul juridic al eliberării actului de identitate minorilor cu 
vârsta de până la 14 ani, cu numărul 28576 din data de 22.11.2021 și al Ministerului Finanțelor, cu numărul 60343-2 din data 
de 23.02.2022, revin cu câteva întrebări. 

Ministerul Finanțelor precizează că pentru a demara procedurile de achiziție publică cu privire la sistemul de autoritate 
de certificare (PKI) pentru cartea electronică de identitate și pentru infrastructura centrală (hardware, software și aplicații) ce 
va asigura gestionarea fluxurilor și a bazelor de date în cadrul activităților de la preluare date până la eliberare de documente 
de identitate, Compania Națională „Imprimeria Națională” S.A. necesită definitivarea specificațiilor Sistemului autoritate de 
certificare (PKI), precum și pentru infrastructura centrală, care sunt în curs de elaborare la nivelul Direcției de Evidența 
Persoanei și Administrarea Bazelor de Date, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Prin urmare, reiterez întrebarea mea cu privire la stadiul procedurilor realizate în vederea eliberării unei cărți de 
identitate pentru persoane sub vârsta de 14 ani. 

De asemenea, doresc să cunosc care sunt termenele până la care veți definitiva specificațiile tehnice cu privire la 
Sistemului autoritate de certificare (PKI), precum și pentru infrastructura centrală. 

Menționez că, în cazul necesității păstrării informațiilor secrete de stat, mă pot deplasa la sediul Ministerului Afacerilor 
Interne în vederea luării la cunoștință de stadiul punerii în aplicare a legii, întrucât dețin un certificat de securitate. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,        Deputat 

George-Cristian Tuță 
*** 

Adresată domnului Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor 
 

Referitor la intrarea în Sensul giratoriu amenajat înainte de localitatea Nicolae Bălcescu, din județul Bacău, la 
deplasarea dinspre municipiul Bacău (Metro) spre București 

Stimate domnule ministru, 
După cum bine știți drumul E85 are câte o bandă pe sens și acostament lărgit utilizat de către conducătorii auto ca și 

bandă de circulație. Vă rog să îmi transmiteți dacă autoritățile locale au solicitat lărgirea la două benzi a unei porțiuni de minim 
70 de metri de o parte și de alta a sensului giratoriu, adică pe porțiunea dinspre Metro până în sensul giratoriu, și pe porțiunea 
dintre sensul giratoriu și localitatea Nicolae Bălcescu, (ambele pe partea dreaptă a E85) cu scopul de a elimina ,,gâtul de sticlă” 
format ca urmare a îngustării drumului E85 la o bandă pe sens, înainte și după trecerea de sensul giratoriu.   

Din păcate, în zona respectivă, la orele de vârf se formează coloane de mașini care prin staționare poluează mai mult 
decât în situația în care ar putea să se deplaseze imediat prin zona menționată. În perioada iulie-august, când se întorc românii 
din străinătate, blocajul creat poate fi pe o distanță chiar mai mare de 500 metri. De asemenea, există posibilitatea ca 
momentele de staționare ale autovehiculelor, să ducă în timp și la o deteriorare mai rapidă a covorului asfaltic din zonă, având 
în vedere că este o circulație intensă și la nivel de autovehicule de mare tonaj. 
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Am rugămintea de a-mi răspunde în scris la întrebarea înaintată. 
Cu respect, 

Deputat 
Cătălina Ciofu 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 
 Declarații 

 
„Femeile în politică – un element de echilibru esențial” 

  
Asistăm de câteva zile la evenimente care nu credeam că mai sunt posibile în secolul 21 în Europa. În acest context 

dramatic sărbătorim ziua femeilor și este momentul mai mult ca niciodată să susținem vocea pe care acestea o pot avea, 
legitim, în decizii.  

Am văzut un vicepremier femeie, în mijlocul războiului, care transmite voința unui întreg popor, am văzut o deputată 
ucraineană cu o armă lângă ea, determinată să nu cedeze. Femei care s-au înrolat pentru a apăra țara, femei care s-au pus în 
fața tancurilor, femei care își protejează copiii și duc în exod greul pentru a crește o nouă generație.  

Când vă gândiți la o femeie, vă invit să depășiți bariere: nu vă gândiți doar la fragilitate, emoție, protecție ci adăugați 
curaj, determinare, solidaritate umană. Echilibru.  

Cele peste 50% din femeile lumii, din femeile României pot aduce la masa deciziilor aceste caracteristici, printr-o 
reprezentare corespunzătoare. 

Deși pași au fost făcuți în ultimii 10-15 ani în Europa pentru a aduce cât mai multe femei în autoritățile locale și 
legislative, România este din păcate pe ultimul loc în ceea ce privește prezența femeilor în politică cu puțin peste 10%. De 
exemplu, știați că procentul de primari femei din România este de doar 5% din totalul primarilor? Da, ați auzit bine – DOAR 
5%. Când doar 5% dintre primari sunt femei, când doar 12% dintre consilierii locali sunt femei, când doar 17% dintre 
parlamentari sunt femei, cum putem spune că acestea sunt reprezentate în politica românească și că interesele lor sunt auzite?  

Drept urmare, subiecte care sunt mai sus pe lista priorităților femeilor sunt de multe ori insuficient tratate, ceea ce 
conduce la o alienare a unui segment de populație față de agenda autorităților. O mai bună reprezentare și astfel abordare a 
acestor teme, ar conduce la o implicare mai activă în politică și în viața civică.  

Există soluții deja testate în alte țări europene care au avut rezultate pentru creșterea reprezentativității. Țări precum 
Belgia, Franța, Grecia, Polonia, Portugalia au înregistrat o creștere a numărului de femei care s-au implicat în viața politică în 
urma introducerii cotelor de gen legislative sau voluntare, la nivel de partid politic.   

Femeile nu sunt o minoritate! 51% din populația României este formată din femei. Sub-reprezentarea acestora constituie 
un deficit democratic iar studiile arată ca atunci când un segment de populație este sub reprezentat acesta va fi mai puțin 
implicat civic, cu o încredere mai scăzută în acțiunile statului.  

Așadar, investiți în femei, creșteți încrederea acestora și sprijiniți-le. 
Doar împreună, cu reprezentarea tuturor vocilor, formăm o societate solidă, incluzivă. Democrația se consolidează pe 

măsură ce vocile cetățenilor care o compun sunt reprezentate corespunzător acolo unde se iau deciziile. 
 

Deputat 
Oana Alexandra Cambera 

*** 
Oamenii nu sunt cifre 

 

Ziua 13 de război. Statul român trebuie să învețe că oamenii nu sunt numere. Nu sunt liste. Fiecare refugiat căruia i-am 
dat ajutor își duce crucea și fiecare voluntar care ni se alătură are povestea lui.  

A trebuit să îi cerem toți președintelui să meargă în vamă, ca să părăsească palatul. A felicitat autoritățile care și-au 
făcut treaba în timp record. Campioni sunt oamenii de bine, voluntarii. După 10 zile, coloana oficialilor în costume și-a făcut 
apariția, i-au ținut trena lui Iohannis și au mimat solidaritatea. După acest episod, domnilor, veți rămâne în memorie ca niște 
conducători care au avut grijă să nu se suprasolicite.  
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Românii voluntari au făcut “întindere” la frontiere. Întindere între ucrainenii care au țara pârjolită și umanitatea care 
izbucnește din ei. Au format un lanț uman, nu o coloană oficială. La vama Siret, autoritățile smerite au pus pe jos plăci și 
placaje pentru ca Iohannis și miniștri pe care i-a nășit să nu calce pe iarba udă. Nu e ca golf. Noi, voluntarii, avem noroi pe 
tălpi. Să ne iertați că nu s-a putut cu un covor roșu.  

Ați făcut atâta mizerie în țară și vă temeți de murdăria de pe pantofi!  
Am văzut gesturi fade, gesturi copiate, pentru a bifa o inspecție de unde a lipsit emoția. Nu am văzut compasiune, am 

văzut doar marketing și teatru. Tot greul apasă pe umerii voluntarilor, asociațiilor, ONG-urilor, bisericilor. Am văzut un 
președinte care măcar de data asta putea să nu se poarte cu mănuși. Să simtă suferința celor pe care i-a îmbrățișat, cu mâinile 
goale. Oamenii necăjiți nu contaminează. În țară intră multe mame cu copiii lor, femei bolnave, unele vârstnice, demoralizate 
și epuizate. Instituția Primei Doamne lipsește cu desăvârșire, susținerea feminină de la Cotroceni este inexistentă.  

Ziua 13. Voi continua să fiu voluntar la Vama Sculeni, 15 ore din zi. Casa mea este plină de refugiați, domnule 
președinte, casele dumneavoastă sunt goale. Vilele politicienilor înstăriți sunt goale. Sunteți personalități goale.  

România frumoasă este protagonista acestor vremuri, dar voi, voi când veți fi eroi? 
 

Deputat 
Filip Havârneanu 

*** 
 

Declarație de presă 
 

Masă rotundă: "Soluții pentru angajarea cetățenilor ucraineni pe teritoriul României” 
Azi, am luat parte la o  organizată de colega mea Oana Țoiu, membră a Comisiei pentru muncă și protecție socială. În 

cadrul evenimentului, am subliniat importanța acordării unei atenții sporite tinerilor și copiilor ucraineni care, pe lângă șocul 
suferit la nivelul psihicului, au fost extrași din mediul lor natural și educațional și trebuie să găsim soluții rapide pentru ca 
aceștia să-și poată continua dezvoltarea socio-emoțională și profesională, chiar dacă nu vorbesc limba română, fapt pentru care 
autoritățile trebuie să se coordoneze și să se activeze la nivel național. Cifrele preliminare arată că aproximativ 100.000 de 
copii mici vor avea nevoie de ajutor în educație, integrare și în procesul de dezvoltare armonioasă.  

Ordonanța de Urgență care cuprinde o serie de facilități creionate alături de colegi ai mei din USR,  este dată și urmează 
să intre în vigoare, deși partea privind plata anumitor taxe a rămas în textul ordonanței, fapt pentru care vom depune 
amendamente. Momentan știm că societatea civilă, autoritățile, dar și structurile internaționale sunt implicate pentru a sprijini 
refugiații pe termen scurt-mediu, însă asistăm doar la începutul acestui capitol privind refugiații ucraineni și trebuie să ne 
pregătim pentru o situație complexă, care poate avea efecte resimțite pe parcursul mai multor ani. În teorie, dreptul de angajare 
există, însă trebuie să depunem eforturi pentru a sprijini angajatorii în ceea ce privește înlesnirea etapelor și activităților 
birocratice. Pe baza legislației naționale actuale, cetățenii ucraineni vor putea fi angajați cel mai rapid din luna iunie. Un 
proiect comunitar ce merită atenția noastră este platforma Jobs for Ukraine, dezvoltată de startup-ul românesc de tehnologie 
Jobful, împreună cu acceleratorul de inovație InnovX-BCR, care are menirea de a crea un liant între cetățenii ucraineni care 
vor să se angajeze și angajatorii dornici să angajeze forță de muncă din Ucraina.  

Totodată, a fost activată directiva europeană privind protecţia temporară și este un pas important, deoarece ea nu a fost 
utilizată deloc în 20 ani, iar activarea ei acum este un moment istoric, care subliniază că pe de o parte, România, la nivel 
național are datoria de a lua decizii ferme, aplicabile și debirocratizate, iar pe de altă parte, întreg spațiul european e necesar să 
se alinieze pe o nouă politică, adaptată contextului și riscurilor evidente în ceea ce privește azilul. Protecția temporară obținută 
pentru cei care o vor solicita în România, va fi transferată automat și rudelor acestora.  

Colegii mei europarlamentarii USR, continuă să identifice și să propună inițiative legislative și programe de sprijin 
menite să acopere problemele cauzate în criza refugiaților ucraineni. Două dintre inițiative sunt deja aplicate, cea privind 
activarea Directivei pentru protecție temporară, ceea ce face ca unele reglementări să poată fi aplicate mult mai rapid și 
blocarea media de propagandă oficială a Kremlinului în UE, care a comis și așa suficient de multe atrocități prin manipulare 
informațională, discurs instigator la ură sau  încercarea de deturnare a misiunii solidarității occidentale în ochii beneficiarilor 
acestor conținuturi media de propagandă. Inițiativele aflate în lucru sau dezbateri, vizează atât sprijinul direct pentru refugiați 
cât și ajutor de urgență pentru țările care îi primesc, printre care Republica Moldova și România.  

Important de menționat este că prin activarea directivei europene privind protecția oamenilor, nu doar ucrainenii vor 
putea beneficia de sprijin mult mai facil, dar și moldovenii sau belarușii care, în urma activării protecției vor beneficia de 
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drepturi sporite în cadrul Uniunii Europene. Rămânem în continuare aproape de cei aflați în dificultate deoarece pare că 
vremurile instabile în care trăim necesită o tot mai mare luciditate din partea tuturor.  

 

Deputat 
Simina Tulbure 

*** 
 

 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministru al României 

      domnului Sorin Grindeanu, ministrul Energiei 
 

Măsuri de sprijin pentru elevii și studenții străini din Ucraina 
Stimate domnule ministru, 
Mă bucur să văd reacția rapidă a Ministerului Educației cu privire la acordarea unor măsuri de sprijin pentru elevii și 

studenții străini care vin din Ucraina, în contextul războiului început acum 11 zile. Totodată, aș dori câteva lămuriri 
suplimentare privind modul de implementare a acestor propuneri de integrare, și anume: 

(1) În privința elevilor, conform art. 125, alin. 2) din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ME nr. 5.447/2020, Ministerul Educației își propune integrarea elevilor 
ucraineni ajunși pe teritoriul României în unitățile de învățământ preuniversitare, prin înscrierea acestora în 
grupe/clase/formațiuni de studiu ca audienți. În acest sens, aș dori să-mi comunicați, dacă pe lângă măsurile anunțate în adresa 
formulată către inspectoratele școlare și din ROFUIP, aveți în vedere și alte măsuri care pot facilita integrarea mai eficientă a 
elevilor străini, cum ar fi adaptarea metodelor de predare-învățare pentru nevoile grupului țintă (capacitatea de a înțelege 
informația transmisă fără posibilitatea de intervenție, capacitatea de adaptare la noțiunile de limbă română, posibilitatea 
traducerii unor materiale, dar și adaptarea prin metode de educație non-formale, care reprezintă un mijloc mult mai eficient de 
integrare etc.) Dacă aveți în vedere astfel de măsuri, o să vă rog să-mi detaliați.  

(2) În privința studenților, prin completarea Ordinului ME nr. 5.140/2019, s-au făcut precizări privind înscrierea 
studenților ucraineni, dar și a celor de alte naționalități care studiau în Ucraina, în universitățile românești, pe baza unei 
evaluări. Totodată, o altă problemă pe care aș vrea să o ridic este cea a disponibilității locurilor de cazare, iar în acest sens aș 
dori să-mi precizați care este numărul maxim de locuri pe care universitățile de stat le pot aloca studenților din Ucraina în 
momentul de față și, în ce măsură, se pot face suplimentări pentru ca toți cei înscriși să beneficieze de cazare din partea 
universității? 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și, de asemenea, am rugămintea să îmi trimiteți o copie a răspunsului la 
adresa de e-mail denisa.neagu@cdep.ro. Vă mulțumesc! 

Cu deosebită considerație,      Deputat 
Denisa-Elena Neagu 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Date cu privire la elevii anterior școlarizați în străinătate 
Stimate domnule ministru, 
În calitate de deputată de Diaspora am ca prioritate facilitarea integrării sau a reintegrării copiilor anterior școlarizați în 

străinătate. Potrivit Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere în limba română şi şcolarizarea 
copiilor străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor 
membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European din 12.11.2009, există în momentul de față cursuri de 
iniţiere în limba română pentru copiii cetăţenilor străini şi minorii neînsoţiţi cu drept de şedere în România.  

În vederea fundamentării unui proiect de lege pentru reintegrarea copiilor în sistemul educațional din România, vă 
adresez următoarele întrebări referitor la situația actuală a eleviilor anterior școlarizați în străinătate: 

1. Câți elevi anterior școlarizați în străinătate au fost înscriși în sistemul de învățământ din România, în ultimii 5 ani? 
2. Câte grupuri de inițiere în limba română au fost organizate în total, în ultimii 5 ani și specific, pe fiecare an? 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 6 - 2022  
Săptămâna 7– 11 martie 2022  

 

 

80 
 

3. Câți elevi au beneficiat de acest program, per an și per total, de când este organizat acesta în România? 
4. Câți profesori sunt pregătiți anual pentru a preda aceste cursuri?  

Aștept răspuns în scris. 
Cu aleasă considerație,         Deputat 

Simina Tulbure 
*** 

 

Adresată domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Acțiuni ministeriale în contextul valului de refugiați ucraineni care se stabilesc în România 
 

Stimate domnule ministru, 
În această perioadă de tensiune geopolitică fără precedent în urma celui de-Al Doilea Război Mondial, acțiunea 

umanitară devine un mandat al fiecărui cetățean în parte. Din solidaritate față de poporul ucrainean și față de suveranitatea și 
integritatea teritorială a Ucrainei, statele libere au creat un front comun împotriva agresiunii Kremlinului, iar cetățenii români 
participă în acest context în mod onorabil, printr-o mobilizare excepțională în beneficiul refugiaților care fug din calea 
războiului. 

Pe fondul acestor evenimente, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Ce acțiuni vă propuneți să întreprindeți în ritm alert pentru a asigura integrarea socio-educațională a tinerilor refugiați 

ucraineni în sistemul de învățământ românesc? 
2. Cum vă propuneți să sprijiniți cadrele didactice și personalul managerial din unitățile de învățământ în gestionarea 

acestor situații? 
3. Luând în considerare relevanța unei bune înțelegeri de către tineri a problematicilor de ordin internațional și a 

responsabilității intervenției umanitare, prin ce mecanisme vă propuneți să stimulați buna formare a tinerilor în spiritul acestor 
valori? 

Aștept răspuns în scris.         Deputat 
Cu aleasă considerație            Simina Tulbure 

*** 
 

Adresată doamnei Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 
 

Acțiuni ministeriale în contextul valului de refugiați ucraineni care se stabilesc în România 
Stimată doamnă ministru, 
În această perioadă de tensiune geopolitică fără precedent în urma celui de-Al Doilea Război Mondial, acțiunea 

umanitară devine un mandat al fiecărui cetățean în parte. Din solidaritate față de poporul ucrainean și față de suveranitatea și 
integritatea teritorială a Ucrainei, statele libere au creat un front comun împotriva agresiunii Kremlinului, iar cetățenii români 
participă în acest context în mod onorabil, printr-o mobilizare excepțională în beneficiul refugiaților care fug din calea 
războiului. 

Pe fondul acestor evenimente, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Ce acțiuni vă propuneți să întreprindeți în ritm alert pentru a asigura integrarea socio-profesională a tinerilor refugiați 

ucraineni în sistemul de învățământ românesc? 
2. Cum vă propuneți să sprijiniți familiile ucrainene, cu precădere femeile și copiii lor, în gestionarea provocărilor 

cotidiene, amplificate pe marginea acestor tensiuni? 
3. Luând în considerare relevanța unei bune înțelegeri de către tineri a problematicilor de ordin internațional și a 

responsabilității intervenției umanitare, prin ce mecanisme vă propuneți să stimulați buna formare a tinerilor în spiritul acestor 
valori? 

Aștept răspuns în scris.         Deputat 
Cu aleasă considerație,            Simina Tulbure 

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

Acțiuni ministeriale în contextul valului de refugiați ucraineni care se stabilesc în România 
Stimate domnule ministru, 
În această perioadă de tensiune geopolitică fără precedent în urma celui de-Al Doilea Război Mondial, acțiunea 

umanitară devine un mandat al fiecărui cetățean în parte. Din solidaritate față de poporul ucrainean și față de suveranitatea și 
integritatea teritorială a Ucrainei, statele libere au creat un front comun împotriva agresiunii Kremlinului, iar cetățenii români 
participă în acest context în mod onorabil, printr-o mobilizare excepțională în beneficiul refugiaților care fug din calea 
războiului. 

Pe fondul acestor evenimente, vă adresez următoarele întrebări: 
1. În ce fel vă propuneți să adresați riscurile de mediu generate de invazia Rusiei asupra Ucrainei? 
2. Aveți în plan setarea unei agende de evaluare a impactului provocat de acest război asupra schimbărilor climatice? 

Aștept răspuns în scris. 
Cu aleasă considerație,        Deputat 

Simina Tulbure 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
    În atenția Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) 
 

Protejarea refugiaților din Ucraina împotriva rețelelor locale și internaționale de trafic de persoane 
 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere faptul că rețeaua de ONG-uri împotriva Traficului Internațional de Persoane RO-TIP a atras atenția 

printr-un comunicat că la granițele țării și-au intensificat activitatea rețele româno-ucrainene de trafic de persoane, iar femeile 
și copiii fără protecție pot deveni, în aceste condiții, ținte sigure pentru rețelele transnaționale de trafic de persoane. 

Potrivit experților, ar exista deja tentative de recrutare la frontiera din județele Galați și Botoșani, iar membrii acestor 
grupări de criminalitate organizată ar fi deja prezenți printre voluntarii care îi ajută acum pe refugiații ucraineni. 

Având în vedere cele expuse, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Ce acțiune va întreprinde Ministerul Afacerilor Interne și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane pentru a 

proteja grupul vulnerabil al refugiaților din Ucraina în fața rețelelor de trafic de persoane 
2. Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane va demara o campanie țintită de informare a refugiaților din 

Ucraina (în limbile română, engleză, rusă și ucraineană) care să vizeze prevenirea traficului de persoane? 
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 Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
De către: doamna Denisa-Elena Neagu, deputat 
Obiectul întrebării: Spații de cazare în subordinea ministerelor și măsuri de sprijin pentru refugiații ucraineni 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
În contextul războiului din Ucraina, care a început acum 11 zile, aș dori să-mi transmiteți ce tipuri de clădiri aflate în 

subordinea ministerelor există și pot fi folosite pe termen mediu-lung ca spații de cazare pentru refugiații ucraineni. Totodată, 
am rugămintea să îmi mai transmiteți și care este strategia Guvernului României de a suplimenta locurile de cazare pentru 
aceștia, mai ales că în componența Comisiei de lucru interinstituționale UCRAINA, primarii și societatea civilă nu sunt 
reprezentați.  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și, de asemenea, am rugămintea să îmi trimiteți o copie a răspunsului la 
adresa de e-mail denisa.neagu@cdep.ro.  

Vă mulțumesc! 
Cu deosebită considerație, 

*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 Declarații 
Condamn războiul! 

 
Uneori, în copilărie, în zilele de sărbătoare, când sfătoșii satului se mai strângeau pe la porți, ascultam, pitit, poveștile 

despre război, despre foamete despre cât de greu a fost și ce sacrificii au fost nevoiți să facă bunicii noștri. Mi se păreau 
povești desprinse dintr-un film de război. Nu îmi venea să cred că atâtea orori și atâtea suferințe s-au putut întâmpla. 

În decursul anilor am fost cam peste tot în această lume datorită profesiei mele și, uneori vedeam urmările unor 
războaie. Ca și în copilărie nu îmi puteam imagina prin ce au trecut oamenii în timpul conflictelor armate.  

Acum, când nu credeam că atât de aproape de noi ar izbucni un război, când în sinea mea îmi spuneam că nu se poate 
acest lucru, că totul se poate rezolva prin diplomație și negocieri, am fost puși cu toții în fața faptului împlinit. 

A fost declanșat război în țara vecină. Un război fratricid. Mă întreb: ar fi putut evitat? Am convingerea că da! 
Am văzul la Isaccea oameni care și-au părăsit casele, rudele, cu o geantă și cu actele au fugit din calea războiului. Am 

văzut femei, cu copiii mici în brațe și cu cei mai mărișori de mână, care se abțineau să plângă pentru a nu speria copiii. Am 
văzut frică, durere și deznădejde în ochii oamenilor. Nu știau ce le va aduce ziua de mâine. Nu știau dacă se vor mai întoarce 
vreodată acasă sau dacă își vor mai vedea copiii, soții, tații rămași să apere țara din care au plecat. 

Este cumplit. Poate pentru prima dată în viață m-am simțit neputincios.  
Aș fi vrut să le spun copiilor că tații lor sunt în siguranță și că se vor revedea. Să le spun mamelor că își vor strânge din 

nou copiii la piept. Să le spun soțiilor că se vor reîntâlni cu soții lor și vor putea să își crească pruncii în liniște și pace. Aveam 
un nod în gât și mă abțineam cu greu să nu îmi dea lacrimile. Atâta suferință este greu de suportat.  

Ce au adus războaiele bun? Nimic. Doar distrugere și vieți omenești pierdute sau distruse. Doar suferință. 
Nu sunt un om violent. Toată viața am evitat conflictele de orice natură. Condamn orice act de agresiune atât verbală cât 

și fizică. Când văd ce se întâmplă atât de aproape de noi nu mă pot gândi că nu s-ar putea întâmpla și la noi. 
Ce se va întâmplă atunci? Cât de pregătiți suntem să ne confruntăm cu o asemenea situație? 
Sugerez tuturor guvernanților să dea dovadă de maturitate diplomatică și de înțelepciune în privința oricărei declarații 

sau acțiuni ce ar putea duce țara noastră într-un conflict armat! 
  Condamn cu toată tăria, și cred că și dumneavoastră stimați colegi, războiul! 
Acestea sunt printre cele mai întunecate zile pentru Europa de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.  

 

Deputat 
Dănuț Aelenei 

*** 
 

„Domnule Ciucă, ori îi demiteți, ori vă dați demisia!” 
Stimate domnule președinte, 
Stimați colegi /Stimate domnule prim-ministru,  
A devenit o obișnuință să ne îngropăm militarii căzuți pe timp de pace. De la Revoluția din decembrie 1989 și până în 

prezent am numărat cel puțin 26 de accidente aviatice grave, în 95% dintre acestea fiind implicate aeronave de tip MiG 21 
LanceR.  

Până pe data de 2 martie a.c., bilanțul tragediilor era net defavorabil vieții: 28 decedați și 20 supraviețuitori. Din păcate, 
drama petrecută recent în județul Constanța a înclinat și mai tare talgerul balanței în dreptul celor mutați prematur la cele 
veșnice. Astăzi, România plânge 36 de morți, toți oameni nevinovați, victime în primul rând ale unei înzestrări precare. 

Prăbușirea succesivă a unui avion MiG 21 LanceR și a unui elicopter IAR 33 Puma, tragedie ce s-a soldat cu decesul a 
opt militari, este cea mai mare drama aviatică după accidentul de la Tuzla din anul 2010. Atunci au murit 12 militari și s-au 
salvat 2. 
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Bilanțul accidente-morți de după Revoluția din decembrie 1989 ne spune că, în România, pe timp de pace, s-a înregistrat 
aproximativ un accident aviatic/an în care a murit cel puțin un militar. 

Din păcate, nu există și un bilanț similar al demisiilor din fruntea Forțelor Aeriene Române sau al Ministerului Apărării 
Naționale, principalele structuri responsabile pentru „sicriele zburătoare” în care militarii noștri sunt obligați să își desfășoare 
activitatea și să își riște viețile. 

Domnule prim-ministru, 
Ați putea fi primul care dă tonul onoarei în armata română, fie prin solicitarea demisiei Șefului Statului Major al 

Forțelor Aeriene, general-locotenent Viorel Pană, fie prin propria demisie pentru că, nu-i așa, ați păstorit suficient Ministerul 
Apărării Naționale pentru a-i cunoaște realitățile și vulnerabilitățile. 

Nu de alta, dar privind de la nord la est, avem mare nevoie să ne simțim și să fim în siguranță, iar acest lucru nu se poate 
întâmpla cu incompetenți aflați în poziții cheie, care țin de scaune. 

 

Deputat 
Dumitru Viorel Focşa 

*** 
 

Războiul mass-media împotriva noastră 
 

În ultimii doi ani am asistat la un adevărat război informațional. Marii lideri ai acestei lumi au lansat împotriva noastră o 
armă biologică, un virus rezultat în urma unor cercetări de tip „Gain to Function”. Rezultatul a fost o pandemie pentru a cărei a 
cărei antidot a fost lansat vaccinurile m-ARN, o profilaxie mai rea decât boala în sine. 

Dincolo de acest lucru, cu mult mai grav este faptul că mass-media a pornit un adevărat război împotriva noastră, ținta 
principală fiind capacitatea cognitivă de a discerne și a conștientiza ce se întâmplă cu adevărat. În fiecare zi suntem bombardați 
cu știri create special cu scopul de a avea un impact emoțional, frică și consternare. Acest aflux mediactic, zilnic, se referă la 
realități cotidiene, dar paradoxale în esența lor. Astfel, pandemia a fost o absurditate. Războiul din Ucraina, pe același tipar, 
este o absurditate.  

Dacă noi acceptăm această lume irațională, atunci acceptăm și fărădelegile și atrocitățile împotriva umanității, iar astfel, 
suntem gata să consimțim aceste monstruozițăți. Este exact ce doresc noile elite mondiale, anume să ajungem să comitem 
barbarii unii împotriva altora. 

Astfel de lucruri contradictorii au tot avut loc în ultima perioadă, dintre care putem aminti: punerea între paranteze a 
drepturilor fundamentale ale omului, vaccinarea compulsivă-forțată-obligatorie, atacul mediului medical asupra pacienților 
nevaccinați, atacul împotriva doctorilor care au recomandat metodele clasice de tratament-medicamentos sau care au 
argumentat despre reacțiile adverse ale vaccinurilor.  

Impunerea unor vaccinuri experimentale fără o documentație științifică solidă, trimiterea în derizoriu a medicației 
antivirale, susținerea vaccinării copiilor fără suport științific, pot fi considerate, de asemenea, în rândul crimelor împotriva 
umanității. Certificatele verzi au fost instituite prin încălcarea drepturilor omului și a jurisprudenței secolului XX în ceea ce 
privește consimțământul liber acordat pentru o astfel de procedură experimentală. 

Toate acestea s-au petrecut deoarece unii dintre noi au crezut în absurditățile promovate de noul curent progresist, 
curent care a cauzat și întreținut pandemia. Acest lucru a fost posibil datorită decăderii morale a principalilor actori 
instituționali și particulari, a căror menire era protejarea cetățeanului, ignorând și încălcând orice lege, regulament sau urmă de 
empatie în raport cu suferința și greutățile pe care acest neam le-a îndurat. 

După acest îndelung război psihologic și biologic, putem constata faptul că ceea ce am pierdut cu adevărat este legătura 
dintre bine și adevăr, elementele de bază ale oricărei societăți evoluate, iar lipsa acestei legături se poate vedea în ușurința cu 
care unele idei contradictorii sunt adoptate și promovate intensiv. 

La fel, ar trebui să privim și manifestările conflictului din Ucraina. Nu acceptăm, sub nici o formă, atrocitățile comise de 
o parte sau de alta, pentru că asta ar însemna să legitimăm absurditatea războiului. 

 

Deputat 
Muncaciu Sorin-Titus 

*** 
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Marea dramă a României, pleacă din țară tinerii care ar trebui să își întemeieze o familie 
 

Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi, declarația mea politică se numește „Marea dramă a României, pleacă din țară tinerii care ar trebui să își 

întemeieze o familie!” și vizează un subiect extrem de important. 
Dragi colegi deputați –  
Cu un ochi râdem și cu celălalt plângem în timp ce privim neputincioși, an de an, cum zeci de copii buni, care ar putea 

pune umărul la evoluția țării, lasă totul în urmă și pleacă să studieze la universități de peste hotare.  
Ne mândrim și ne bucurăm pentru ei, dar în același timp ne macină frustrarea că România în continuare nu are prea 

multe de oferit din punctul de vedere al educației universitare și, mai apoi, al locurilor de muncă în care acești copii să-și 
găsească împlinirea. Așadar, tinerii nu pleacă doar la studiu, sunt prea puțini cei care se mai întorc și pun în aplicare aici ceea 
ce învață acolo. 

Și poate că n-ar durea atât de tare dacă, în ultimii ani, nu am fi asistat la o decădere continuă a sistemului educațional 
românesc, în loc de o evoluție, fie ea și lentă.  

Ratele de promovabilitate a examenelor finale, precum și cifrele în creștere anuală ale numărului de analfabeți 
funcționali ne demonstrează însă că România se îndreaptă cu pași repezi către un dezastru ce se va traduce pe viitor nu doar 
într-o involuție cultural-educațională, ci și financiară, pentru că în ritmul acesta nu va mai avea cine să ne plătească pensiile. 

Un număr de 193.000 de români au emigrat în 2020 din România, cu 37.000 de persoane mai puțin decât în anul 
anterior, arată datele Institutului National de Statistică. Dintre aceștia, 60%, adică aproape 112.000, sunt persoane cu vârsta 
cuprinsă între 20 şi 45 de ani, adică intervalul de vârstă în care populația este activă economic şi în perioada în care se 
întemeiază familiile. 

Faptul că numărul de emigranți a scăzut este o informație așteptată, explicabilă în contextul pandemiei, însă nu suntem 
conștienți încă de efectele pandemiei sub aspect demografic, a explicat profesorul Dumitru Sandu de la Facultatea de 
sociologie şi asistenta socială din cadrul Universității din București. 

Viitorul fenomenului migraţionist depinde de cum va evolua economia României în raport cu evoluția economiilor din 
principalele țări de destinație pentru emigranții români, adică Italia, Germania, Marea Britanie şi Franța. 

Procentul celor care au intenții, de pe băncile facultății, de a pleca în străinătate este foarte apropiat de 47% – 48% din 
totalul tinerilor. 

Dacă în rândul tinerilor care urmează cursurile nivelului universitar de licență tentația de a emigra este foarte mare, pe 
măsură ce aceștia continuă cu următoarele programe de învățământ (master și doctorat), procentul celor care doresc să 
emigreze scade simțitor. 

Principalele motive care îi determină pe tinerii din România să plece din țară sunt neîncrederea în autorități şi corupția. 
Aproape 20% dintre ei au spus că lipsa locurilor de muncă reprezintă un alt motiv pentru care își doresc să plece din țară. Lipsa 
infrastructurii, spitale, scoli, drumuri a fost invocată de aproximativ 5,3% dintre respondenți, la care se adaugă încă un procent 
de 4,6% dintre respondenți care se declară nemulțumiți de imposibilitatea de a avansa în carieră. 

Ministerul Educației nu are un raport despre numărul tinerilor plecați să studieze afară. Însă, potrivit datelor deținute de 
UNESCO, sunt peste 34.000 de tineri români care, anual, își continuă studiile în afară țării.  

Mai mult decât populația unor orașe ca Fălticeni, Caransebeș sau Mioveni. Cei mai mulți au ales să plece în țări precum 
Italia, Marea Britanie, Spania, Franța şi Danemarca.  

Totuși, datele sunt incomplete. Din acest top lipsesc țări precum Olanda, unde se regăsesc aproximativ 2.300 de elevi 
români iar numărul acestora crește în fiecare an cu aproximativ 500 de elevi. 

Aceeași creștere este şi în Marea Britanie, care anunță un număr mai mare decât în raportul UNESCO. Acolo ar fi cam 
8.600 de români la studii universitare. La Manchester, de exemplu, auzi des limba română în campusul universitar.  

Şi universitățile occidentale au programe de marketing şi știu să se promoveze. Au oferte irezistibile pentru că oferă 
studii de calitate la prețuri abordabile.  

Conform datelor, nu numai tinerilor le vine să plece peste hotare, iar exodul românilor spre țările occidentale pare a fi 
unul generalizat.  

Cele mai recente statistici arată că aproximativ 9.700.000 de români sunt plecați în afara granițelor, subliniind că 
motivele emigrării sunt corupția, calitatea slabă a clasei politice şi sărăcia.    

Astfel, din totalul de 9,7 milioane de români de peste granițe, 5,6 milioane sunt în diaspora. Sursa acestor date este 
reprezentată de misiunile diplomatice ale României. 
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În topul județelor din care provin cei care au ales calea străinătății se află București, urmat de județele Iași, Timiș, 
Bacău, Galați, Mehedinți, Gorj, Sălaj, Covasna si Harghita. 

România se afla pe locul 132 in lume din 137 de țări analizate din perspectiva capacității de a-și reține resursa umană 
talentată în țară. 

Cel puțin 630.000 de copii sunt născuți în străinătate de românii care au emigrat. 
Emigranții români lucrează în cea mai mare parte în meserii slab calificate, iar dintre cei cu studii superioare, mulți sunt 

supra-calificați. 
Emigranții români în țările OCDE au de trei ori mai multe șanse decât cetățenii țării în care au emigrat de a lucra în 

activități care implică o muncă necalificată sau semi-calificată şi jumătate au șanse de a lucra în locuri de muncă cu înaltă 
calificare. Aproape jumătate din românii cu studii superioare care au emigrat în țările OCDE ocupă locuri de muncă cu nivel 
scăzut de calificare. 

Ca să convingem tinerii plecați în afară să se reîntoarcă, eu cred că trebuie să avem încredere în acești tineri și să le dăm 
acest mandat de digitalizare a administrației din România. Dacă am reuși în 2-3 ani să demolăm această birocrație apăsătoare, 
România ar deveni dintr-odată mult mai transparentă și mult mai atractivă, lumea ar veni cu drag înapoi în țară. 

În primul rând ar trebui să se rezolve nivelul de confort pe care îl resimte un cetățean român plecat în străinătate, atunci 
când interacționează cu statul român, cum ar fi ambasadele, consulatele. Acolo trebuie să fim empatici, să le înțelegem situația 
și să le oferim niște proceduri administrative simplu de gestionat, așa cum sunt ei obișnuiți în altă parte. 

Aceste proceduri nu sunt dificil de realizat. În perioada carantinei, am observat că timp de 2-3 luni, foarte multe 
autorități publice au făcut saltul către digitalizare. Dintr-o dată am putut să interacționăm cu casa de pensii, cu oficiul de 
muncă, cu casa de sănătate prin mail și internet.  

Dacă anterior trebuia să stai la cozi, dintr-odată a fost posibil. Eu cred că există un potențial foarte mare în țară, acesta ar 
trebui coagulat și dus acolo unde se interacționează cu cetățenii români din străinătate. Acesta ar fi un prim pas: să punem la 
punct interacțiunea cu românii plecați, să venim în întâmpinarea lor. 

În plus, ar trebui să asigurăm un venit minim pentru oamenii care trăiesc în țara noastră, trebuie să avem grijă de bunici, 
de copii și de cetățenii noștri. Se pot face salturi mari, având în vedere și această oportunitate unică de a beneficia de ajutorul 
Uniunii Europene. Trebuie să începem de la asigurarea unui nivel de trai civilizat, cu salarii civilizate. 

Aproape 10 milioane de români trăiesc în afara granițelor, conform unui studiu realizat de OECD și finanțat de 
Ministerul român de Externe din 2019, suntem pe locul 5 în lume în ceea ce privește numărul de emigrări, raportat la numărul 
total al populației.  

Avem foarte mulți tineri valoroși, inteligenți care și-au făcut rostul în altă parte și cred că îi putem aduce înapoi, dacă 
începem să oferim salarii decente, o interacțiune empatică și potrivită cu administrațiile locale și eliminăm birocrația, pentru a 
facilita găsirea unui loc de muncă aici, în România.  

Sperăm că efortul de analiză a mentalităților și mecanismelor de gândire ale tinerilor să ofere o înțelegere mai profundă 
a universului acestora, pentru a putea oferi răspunsuri de politici publice cât mai adecvate nevoilor acestei categorii de vârstă 
pentru a putea  constitui o premisă pentru înțelegerea viitorului, întrucât atitudinile și preocupările de azi ale tinerilor sunt cele 
care le vor influența acțiunile, iar aceste acțiuni sunt cele care vor modela viitorul. 

În aceste condiții, din păcate, dacă lucrurile vor continua în același mod, este posibil ca nemulțumirea să persiste și pe 
viitor sau poate chiar să crească. Problema reală a tinerilor în relație cu politica în România este pare a fi una ce ține de 
oamenii ce fac parte din aceste instituții.  

Toate datele analizate arată neîncredere și nemulțumire față de aceștia. Deși există motive de încurajare – eficacitatea 
internă a tinerilor este destul de mare – cele mai multe date prevestesc un viitor destul de sumbru pentru participarea lor 
politică, dacă situația nu se schimbă. 

Educația politică, la fel ca aproape orice alt tip de educație, pornește în primul rând din relația cu părinții. În condițiile în 
care tinerii din România au de ales între educația pe care o primesc de acasă, de cele mai multe ori una ce duce la apatie, și 
educația ce o primesc în instituțiile de învățământ, de cele mai multe ori absentă sau inadecvată, nivelul lor de apatie ori 
alienare politică nu este deloc surprinzător. 

Această generație pare a avea o oarecare propensiune către protest. Apatia lor este față de politica organizată clasică, 
însă ei par a fi mobilizați în eventualitatea unor proteste pe diverse teme.  

Problema lor pare a fi faptul că nu au găsit o modalitate de a face tranziția între participarea politică informală – de 
protest și împotrivire – către participarea politică formală și procesul de luarea deciziilor. 
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Cel mai probabil, există în continuare destul de multă confuzie în a așeza politica din România pe un spectru ideologic. 
Totuși, faptul că mai mulți tineri se identifică ideologic într-un fel decât spun că urmăresc sau sunt interesați de politica din 
România arată că aceștia au noțiuni de bază în privința diferențelor ideologice. 

O altă coordonată importantă a perspectivei politice a tinerilor din România este satisfacția acestora față de democrația 
din România. Statisticile ne arată că părerile despre situația democrației din România sunt destul de împărțite.  

Pe măsură ce interesul față de politică scade, crește foarte mult numărul celor care nu oferă un răspuns întrebării 
referitoare la orientarea politică, iar numărul celor care se identifică ca fiind de dreapta scade. Aceștia ajung aproape la paritate 
cu stânga.  

Practic, diferența înregistrată între tinerii care se consideră de stânga și cei care se consideră de dreapta este constituită 
în principal din cei care se declară interesați de politică. Interesantă este relația dintre orientarea ideologică (stânga/dreapta) și 
nivelul de religiozitate.  

De asemenea, pe lângă faptul că aceștia au mai multe șanse să răspundă la întrebare, tinerii de 25-29 de ani au mai multe 
șanse de a se defini drept de centru sau de dreapta.  

O direcție similară se poate observa și în diferențierea de gen, unde vedem că femeile tind să se identifice mai degrabă 
de centru și mai puțin de dreapta decât bărbații.  

Nu putem spune în acest moment dacă există o tendință de orientare ideologică spre dreapta odată cu trecerea pragului 
de 25 de ani sau aceasta este, poate, un efect întârziat al discursului anti-comunist recent care a determinat orientarea politică a 
acestor tineri, dar nu și a celor născuți mai târziu.  

Toți cei sub vârsta de 25 de ani s-au născut după căderea comunismului și au scăpat de mare parte din discursul virulent 
de asociere între stânga și totalitarismul comunist ce a fost întreținut activ la începutul anilor `90. De altfel, de la vârsta de 25 
de ani în jos, tinerii par a se împărți destul de egal între stânga și dreapta. 

Este certă o diferență notabilă cu privire la încrederea tinerilor în instituțiile foarte importante ale democrației în 
România – partide politice, Parlament și Guvern. Aceste diferențe au potențialul de a fi destul de îngrijorătoare în perioada 
următoare. Mai ales în condițiile în care România nu este o democrație consolidată, încrederea scăzută în instituțiile 
democrației poate crea o societate cu vulnerabilități și posibile derapaje anti-democratice.  

Sesizăm de asemenea și o încredere semnificativ mai scăzută a tinerilor în biserică, armată și UE, comparativ cu media 
națională. 

Vă mulțumesc!          Deputat  
Nagy Vasile 

*** 
 

Redeșteptarea poporului roman 
Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

 

Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi,   
Pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe sunt afișate informații referitoare la candidatura României la Organizația 

pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ca obiectiv Strategic al politicii externe române. Începând cu anul 2004 România, 
în mod repetat, și-a depus candidatura pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.  

În contextul actualei instabilități economice, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică se află în procesul 
de reformare internă, în scopul revizuirii rolului său global în promovarea dezvoltării sustenabile. 

România prezintă un grad înalt de îndeplinire a criteriilor de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică, având în vedere că toate drepturile și obligațiile României, care decurg din statutul de membru al UE, au respectat 
recomandările acestei organizaţii. În prezent, candidatura României se bucură de o apreciere generală favorabilă din partea 
Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și a membrilor săi.  

România, în calitate de stat candidat, trebuie să îndeplinească următoarele criterii: să aibă o economie de piaţă şi o 
democraţie funcţională; să reprezinte o anumită dimensiune şi importanţă economică; să respecte principiul beneficiului 
reciproc; să respecte o serie de consideraţii globale privind asigurarea echilibrului geografic între membrii organizaţiei. 

Doresc să menționez o parte din avantajele pe care le poate prezenta eventuala aderare a României la Organizația pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică: România ar aparține unui club restrâns al economiilor dezvoltate și ar avea un statut de 
economie de piață funcțională; România și-ar putea îmbunătăți imaginea raportat la marile economii ale lumii, dar și în relație 
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cu statele din regiune;  România ar putea avea acces la instrumentele şi centrele de decizie economică ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică și nu în ultimul rând ar putea beneficia de asistență din partea membrilor acesteia în 
materie de politici publice prin realizarea periodică a unor evaluări ale politicilor României în domenii specifice şi emiterea 
recomandărilor privind îmbunătăţirea acestora. 

În opinia Premierului Nicolae Ciucă deschiderea negocierilor de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică constituie cel mai notabil rezultat al României, după aderarea la NATO și UE. 

În baza unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, publicat în data de 25 mai 2021, se 
constată că România îndeplinește mai puțin de jumătate din elementele „Acțiunii 14 Standarde Minime". 

În concluzie, cele mai importante aspecte ce necesită rezolvare urgentă, în vederea aderării României la Organizația 
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică,  implică efortul Parlamentului României de a implementa reformele importante  
necesare prin elaborarea unui set de acte normative, ce poate reprezenta un catalizator puternic  în direcția  spre care țintește 
țara noastră. 

Deputat 
Nicolae N. Roman 

*** 
 

 
 Întrebări 

 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  

  
Colț de rai de la malul Mării Negre transformat într-o stațiune comercială – eșecul suprem  

al legislației de mediu din România 
Domnule ministru, 
Fiind întrebat sau interpelat de diferiți colegi din Parlament dacă sunteți la curent cu dezastrul ce se produce pe plaja 

sălbatică de la Corbu, la vremea respectivă ați declarat că nu sunteți documentat. Cred că, între timp, v-ați documentat și, 
totuși, nu ați luat nici o măsură. 

Vă reamintesc că plaja Corbu era apreciată tocmai pentru că era o oază de linişte, într-o zonă sălbatică, departe de 
tumultul staţiunilor obişnuite. De asemenea, zona costieră Corbu face parte din Rezervația Biosferei Delta Dunării și are statut 
de „Sit Natura 2000″, primul sit natural din România înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO. 

Legea spune că, în aceste locuri protejate, construcțiile care afectează habitatul nu sunt permise și, totuși, investitorul, 
spun cei de la primăria din localitate, a obținut avizele. Lângă nisip, în zona rezervației biosferei Deltei Dunării, au început să se 
înalțe, de curând, mai multe vile. Construcțiile aparțin aceluiași investitor care a luat aviz de construire de la mai multe 
insitituții, printre care și APM Constanța. 

Domnul Călin Dejeu, biolog spune că: ”Acolo sunt patru arii naționale suprapuse, deci e un regim de protecție 
cvadruplu”. 

Un colț de rai cu nisip fin, ape limpezi și o liniște întreruptă doar de zgomotul valurilor, plaja din Corbu își trăiește 
ultimele momente de sălbăticie. În buza mării, muncitori aduși, unii din Turcia, ridică un complex turistic de lux, cu 18 imobile 
mari. În calitatea pe care o aveți de ministru al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, vă solicit: 

Să dispuneți un control riguros asupra documentelor ce au stat la baza avizelor emise - și mă refer la cifrele din ”studiul 
pentu evaluare adecvată” făcut la cererea dezvoltatorului imobiliar și compararea acestor cifre cu datele oficiale. 

Să fie trași la răspundere funcționarii care, din ignoranță sau rea-voință au eliberat avizele solicitate de dezvoltatorul 
imobiliar. 

Să luați toate măsurile necesare în vederea protejării și conservării zonei plajei sălbatice de la Corbu, așa cum legea 
dispune. 

Solicit răspuns în scris în termenul prevăzut de lege. 
Cu stimă,         Deputat 

Dănuț Aelenei 
*** 
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Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe  
 

Românii din Valea Timocului - uitaţi de politica externă românească 
 
Stimate domnule ministru, 
Comunitatea românească din Serbia trăieşte în două regiuni, în Voivodina şi în Serbia de nord-est, în zona cunoscută 

generic ca Valea Timocului.  
Principala problemă a minorităţii române din Serbia o reprezintă separarea artificială dintre români, majoritatea 

înregistraţi în Voivodina, şi „vlahii” din Valea Timocului, transpusă într-o diferenţă de tratament faţă de comunitatea 
românească. Astfel, etnicii români din nord-estul Serbiei nu beneficiază de drepturile acordate persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale în domeniile educaţiei, mass media, religiei sau administraţiei publice. Aici nu sunt biserici în limba 
română, nu sunt medici de limba română sau școli cu predare în limba maternă. 

Autorităţile sârbe, din păcate, nu recunosc că românii şi vlahii înseamnă acelaşi lucru. Prin aceasta se încearcă ruperea 
legăturilor cu ţara mamă, România şi asimilarea mai uşoară. Acesta este scopul autorităţilor sârbe.  

În unele zone locuite de români, după anul 2000, au fost instalați refugiați sârbi din foste provincii iugoslave, 
intervenindu-se asupra proporțiilor naționale, în defavoarea românilor 

Serbia nu respectă protocolul semnat cu România, refuzând, systematic, să respecte drepturile comunităţii româneşti. 
Asta cu toate că, în martie 2012, la Bruxelles a fost semnat protocolul româno-sârb privind respectarea drepturilor pentru 
minoritatea românilor/vlahilor din Valea Timocului. Documentul a fost solicitat de partea română, care a condiţionat 
acceptarea statutului de ţară candidată la Uniunea Europeană pentru Serbia, de semnarea acestui protocol. 

E impresionantă voinţa copiilor timoceni de a învăţa limba română.  Mai ales că orele se desfăşoară seara, când trebuie 
să se joace cu alţi copii, ei vin la orele de limba română şi învaţă. Sunt mulţi elevi din liceul sanitar, liceul teoretic, care sunt 
români, din familii româneşti şi vor să plece cu burse în România. N-au avut unde să înveţe limba română corect şi trebuie să-
şi piardă un an la Craiova sau Timişoara, anul pregătitor. 

Este un miracol că românii din Timoc au reuşit să-şi păstreze limba şi tradiţia fără şcoli sau biserici româneşti. Sunt atât 
de aproape de România, dar o perioadă foarte lungă de timp au fost uitaţi de ţara mamă.  

În ultimii ani, lucrurile au început să se schimbe, dar este nevoie de mai mult. Serbia trebuie să respecte drepturile 
minorităţilor.  

Foarte mulţi români din Valea Timocului sunt interesaţi de a dobândi cetăţenia română. Dar, cei care au făcut demersuri 
pentru a deveni români cu acte în regulă ar fi fost refuzaţi din cauza birocraţiei. Autorităţile române şi-au motivat refuzul prin 
faptul că legea nu permite dobândirea cetăţeniei române doar pe baza originii etnice. E trist ceea ce se întâmplă şi oamenii sunt 
dezamăgiţi. Trebuie schimbată legea. În Europa sunt destule exemple de bună practică în privinţa acordării cetăţeniei pe 
criterii etnice. 

Concluzia este că România nu protejează nici pe departe cum ar trebui interesele etnicilor săi din afara graniţelor.  
Prin urmare, domnule ministru, vă rog să îmi precizați următoarele: 

1. Ce măsuri veți lua pentru respectarea drepturilor românilor din Valea Timocului? 
2. Care este strategia ministerului condus de dumneavoastră cu privire la protejarea intereselor etnicilor români din afara 

granițelor și mai ales a celor din Valea Timocului? 
3. De ce nu se respectă protocolul semnat de Serbia cu România? 

Solicit răspuns în scris în termenul prevăzut de lege. 
Cu stimă,  

Deputat 
Dănuț Aelenei 
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Adresată domnului Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
      domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministru al Afacerilor Externe 
      domnului Adrian Dupu, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova 

 
Modul în care au fost utilizate fondurile bugetare donate de România pentru construirea și dotareaclădirii Teatrului 

muzical-dramatic ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din municipiul Cahul 
 
Stimate domnule prim-ministru, 
Stimate domnule ministru, 
Stimate domnule secretar de stat, 
În anul 2014 s-a decis acordarea de către România a sumei de 800 000 de euro, din fondurile asistenţei oficiale pentru 

dezvoltare gestionate de Ministerul Afacerilor Externe al României, având ca destinație construirea clădirii Teatrului muzical-
dramatic ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din municipiul Cahul. 

În octombrie 2014 Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Culturii al Republicii Moldova au semnat un 
Memorandum de Înţelegere în domeniul cooperării pentru dezvoltare privind Teatrul ,,B. P. Haşdeu”. 

Prin Memorandumul de Înțelegere s-a stabilit că suma de 800 000 de euro acordată de către România va fi completată 
cu o contribuție de 300 000 de euro alocată de către Republica Moldova. 

Piatra de temelie a clădirii Teatrului ”B. P. Hașdeu” din municipiul Cahul a fost pusă în anul 2014 de către prim-
miniștrii României și Republicii Moldova, iar lucrările propriu-zise de construcție au demarat în anul 2016. 

Cu ocazia ultimei mele vizite în municipiul Cahul am putut constata cu regret că, la distanță de 8 ani de la punerea 
pietrei de temelie a clădirii Teatrului ”B. P. Hașdeu” din municipiul Cahul și de 6 ani de la demararea lucrărilor de construcție, 
clădirea nu a fost dată în exploatare. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți un răspuns coordonat interinstituțional 
privind: 

1. Gradul de eficiență și transparență a modului în care guvernul Republicii Moldova a utilizat grantul în valoare de 800 
000 de euro acordat de România în anul 2014 pentru construirea clădirii Teatrului ”B. P. Hașdeu” din municipiul Cahul. 

2. Dacă Republica Moldova și-a onorat integral și în termen angajamentul asumat oficial în ceea ce privește contribuția 
sa cu suma de 300 000 de euro pentru lucrările de construcție și dotare a Teatrului ”B. P. Hașdeu” din municipiul Cahul. 

3. Care sunt motivele reale din cauza cărora clădirea Teatrului ”B. P. Hașdeu” din municipiul Cahul nu a fost încă dată în 
exploatare și nu poate fi deschisă pentru publicul spectator românesc din regiune. 

4. În ce orizont concret de timp lucrările de construcție și cele de dotare a clădirii Teatrului ”B. P. Hașdeu” din 
municipiul Cahul vor fi încheiate. 

Vă rugăm să transmiteți în scris răspunsul dumneavoastră coordonat interinstituțional. 
Cu respectul cuvenit, 

Deputat 
Boris Volosatîi 

*** 
Adresată domnului Vasile Dâncu, ministrul Apărării Naționale 

   
Tragedia aviatică din județul Constanța 

Stimate domnule ministru, 
A devenit o obișnuință să ne îngropăm militarii căzuți pe timp de pace. De la Revoluția din decembrie 1989 și până în 

prezent am numărat peste 20 de accidente aviatice grave, în urma cărora au fost curmate mai bine de 30 de vieți. Oameni 
nevinovați, în primul rând victime ale unei înzestrări precare. 

 Având în vedere ultima dramă care a zguduit România, prăbușirea succesivă a unui avion MiG 21 LanceR și a unui 
elicopter IAR 33 Puma, tragedie ce s-a soldat cu decesul a opt militari, vă solicit să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Câte aeronave se află astăzi în dotarea Forțelor Aeriene Române? 
2. Ce tipuri de aeronave se află astăzi în dotarea Forțelor Aeriene Române? 
3. În ce an a fost fabricată, când a fost achiziționată fiecare aeronavă aflată în dotarea Forțelor Aeriene Române și cu ce 

costuri/aeronavă? 
4. Când a avut loc ultima verificare/reparație/modernizare a fiecărei aeronave ce se află în dotarea Forțelor Aeriene 
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Române? 
5. Care este durata medie de funcționare calculată în ani de fabricație, respectiv ore de zbor, a fiecărei aeronave ce se află 

în dotarea Forțelor Aeriene Române?; 
6. Ce fel de aeronave, din ce ani de fabricație și la ce costuri are MAPN în plan să achiziționeze în următorii ani? 
7. În ce an au fost fabricate avionul MiG 21 LanceR și elicopterul IAR 33 Puma, ce s-au prăbușit în județul Constanța în 

noaptea zilei de 2.03.2022? 
8. Când, de unde și cu ce costuri au fost achiziționate aparatele în cauză de către statul român? 
9. Când au fost efectuate ultimele verificări/reparații/modernizări ale celor două aeronave prăbușite? 
10. Câte ore de zbor efectuaseră cele două aparate până în ziua prăbușirii? 
11. Au înregistrat cele două aeronave vreo defecțiune de-a lungul duratei de funcționare? Dacă da, ce defecțiune? 
12. Cum sprijină astăzi Ministerul Apărării Naționale familiile tuturor celor decedați în accidente aviatice? 
13. Cum va sprijini Ministerul Apărării Naționale familiile celor opt militari care și-au pierdut viața în tragedia din județul 

Constanța? 
Solicit răspuns scris.         Deputat 
Cu deosebită considerație,         Dumitru-Viorel Focșa 

*** 
 

 
Adresată domnului Nicolae Ciucă,  prim-ministru al Guvernul României 

    doamnei Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 
 

Revoltătoarea numire a domnului Vișinel-Costel Bălan în funcția de vicepreședinte  
al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 

  
Stimate domnule prim-ministru, 
Stimată doamnă ministru, 
Am luat act cu profundă revoltă de numirea domnului Vișinel-Costel Bălan în funcția de vicepreședinte al Autorității 

Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Mă așteptam de la domniile voastre la mai mult discernământ în 
ceea ce privește protejarea viitorului copiilor noștri de asaltul curentului progresist, însă m-am înșelat. 

Sunt convins că sunteți la curent cu faptul că domnul Vișinel-Costel Bălan a fost unul dintre cei mai fervenți susținători 
ai marșului comunității LGBT din București, ce s-a desfășurat în mod sfidător în postul aferent marii sărbători creștine, 
Adormirea Maicii Domnului. Sunt la fel de convins că aveți cunoștință de faptul că același domn susține și adopția copiilor de 
către cuplurile gay, una dintre cele mai mari anomalii pe care le propune curentul progresist. Un bărbat nu poate fi mamă, așa 
cum o femeie nu poate fi tată; o așa-zisă familie compusă din doi bărbați sau din două femei nu poate nici din punct de vedere 
biologic și nici din punct de vedere emoțional să asigure nevoile oricărui copil, cu atât mai puțin nevoile copiilor 
instituționalizați. 

Pe cale de consecință, consider că numirea domnului Vișinel-Costel Bălan în funcția de vicepreședinte al Autorității 
Naționale pentru protecția Drepturilor Copilului și Adopție este un veritabil atentat la evoluția normală și sănătoasă a copiilor 
aflați în centrele de plasament de pe întreg teritoriul României. Legalizarea căsătoriilor între persoanele de același sex, 
introducerea parteneriatului civil și adopția copiilor de către cuplurile gay sunt cele mai perverse atacuri la fundația poporului 
român, familia tradițională, alcătuită din femeie-mamă și bărbat-tată, fundație care trebuie întărită, nu șubrezită.. 

Pe cale de consecință, vă solicit, de urgență, demiterea domnului Vișinel-Costel Bălan din funcția de vicepreședinte al 
Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și numirea, tot de urgență, a unui profesionist, susținător 
al familiei tradiționale și protector al copiilor instituționalizați din România. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat  

Dumitru-Viorel Focșa 
*** 
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Adresată domnului prof. univ. Dr. Alexandru Rafila,  ministrul  Sănătății 
 

Promovarea excesivă a reclamelor la suplimentele alimentare 
Stimate domnule ministru, 
În România, medicamentele fără prescripție medicală se comercializează cu amănuntul prin farmacii şi drogherii, fizic 

sau online, iar suplimentele alimentare pot fi achiziționate de consumatori din farmacii și drogherii, dar și din hypermarketuri, 
supermarketuri, magazine naturiste/plafar, benzinării și magazine online, iar pacienţii nu ştiu întotdeauna care este diferenţa 
dintre acestea, dar le folosesc în urma vizionării reclamelor agresive promovate în spațiul mass-media. 

Suplimentele alimentare sunt definite prin lege ca „ produse al căror scop este de a completa regimul alimentar, dar care 
nu au proprietatea de tratare sau vindecare a unei boli. Suplimentele alimentare reprezintă surse concentrate de vitamine, 
minerale sau alte substanţe cu efect nutritiv sau fiziologic, singure sau în combinaţie”. Tot conform legii, etichetarea, 
prezentarea şi reclama nu trebuie să atribuie suplimentelor alimentare proprietatea de prevenire, tratare sau vindecare a unei 
boli umane ori să facă referire la asemenea proprietăţi.  

Există două autorități care trebuie notificate pentru punerea pe piață a suplimentelor alimentare și care reglementează 
conținutul acestora din punct de vedere al substanțelor, precum și condițiile în care publicitatea se poate realiza, anume 
Ministerul Sănătații și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. În cazul ordinelor emise de Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, se specifică faptul că „publicitatea produsului se realizează conform legii şi trebuie să fie reală, să nu 
inducă în eroare consumatorul, iar calităţile produsului să fie prezentate conform compoziţiei produsului”. 

La nivelul consumatorilor există o confuzie între medicamentele eliberate fără prescripție medicală şi suplimentele 
alimentare, conform unei analize recente a Consiliului Concurenței care propune mai multe modificări. Autoritatea propune să 
nu poată fi publicate false mărturii personale pe site-ul comerciantului online dacă nu există o supraveghere şi un control al 
acestui conținut.  

Consumatorii selectează suplimentele alimentare în funcție de beneficiile prezentate, utilizarea personală anterioară, 
sfaturi de la profesioniști din domeniul sănătății (de ex. farmaciști). În ceea ce priveşte suplimentele alimentare cumpărătorii 
sunt, însă, influențați și de experiența împărtășită de alți consumatori pe site-urile de comercializare a acestor produse. Unele 
dintre aceste comentarii nu sunt întotdeauna corecte și pot induce în eroare consumatorii, iar faptul că nu există o monitorizare 
și nici o moderare a comentariilor pe site-urile de comercializare adâncește și mai mult confuzia. Conform datelor publicate în 
raportul publicat de curând al autorității de concurență se arată că, în România, vânzările de medicamente eliberate fără 
prescripție medicală şi de suplimente alimentare au crescut foarte mult în ultimii ani, ceea ce arată interesul consumatorului 
român pentru prevenirea și tratarea afecțiunilor comune cu suplimentele alimentare. 

Având în vedere faptul că toate mijloacele de informare în masă ne supun atenției, printr-o publicitate agresivă, 
cumpărarea și folosirea acestor suplimente alimentare, vă solicit, domnule ministru, să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  

- Ministerul Sănătății are o evaluare raportată la media europeană a consumului de suplimente alimentare? Care este 
valoarea acestei piețe? 

- Ministerul Sănătății, în urma punerii pe piață a suplimentelor alimentare mai verifică dacă efectele asupra sănătății 
pacienților sunt cele înscrise pe prospecte? 

- Ministerul Sănătății, prin instituțiile abilitate derulează controale pentru a verifica modul în care aceste produse sunt 
comercializate? 

- Ministerul Sănătății, consideră că această publicitate masivă a suplimentelor alimentare desfășurată în mass-media 
românească, cu mult peste nivelul din celelalte țări europene, este una care să asigure o informare corectă a beneficilor pe care 
le au suplimentele alimentare asupra sănătății?  

Solicit răspuns în scris.       Deputat 
Cu mulțumiri,                 Dan Tanasă  

*** 
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Adresată domnului prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministru al Sănătății 
 

Clarificări asupra modului de gestionare a banilor aferenți asigurărilor publice de sănătate 
Domnule ministru,  
Este deja cunoscut că spitalele private primesc bani din asigurările publice de sănătate, în condițiile  în care există 

asigurari private de sănătate, bani reținuti în mod obligatoriu de la cetățeni, iar acestea pot stabili prețuri proprii pentru 
prestările de servicii de sănătate, practic, în aceste condiții, asistența medicală pierzându-și gratuitatea.  

Ȋn aceste condiții, se creează premizele finanțării serviciilor private din banii cetățenilor fără consimțământul și alegerea 
de către aceștia a prestatorului de servicii medicale. 

Sistemul privat de sănătate ar trebui să fie finanțat din asigurările private de sănătate și din încasări proprii directe de la 
beneficiarii serviciilor de sănătate pentru pacienții care aleg acest tip de servicii. Contractele pe care spitalele private le au cu 
CNAS sunt cu tarife diferențiate pentru același serviciu medical, în funcție de furnizor. 

Având în vedere cele menționate, domnule ministru, vă rog să îmi precizați de ce spitalele private au contracte cu CNAS 
și în baza cărei legi? 

Vă rugăm să ne transmiteți un răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Adrian George Axinia 
*** 

 

Adresată domnului Nicolae Ciucă, prim-ministru al Guvernului României 
 

România și consecințele războiului din Ucraina 
 Stimate domnule prim-ministru, 
Întreaga omenire privește îngrozită la invadarea Ucrainei de către armata putinistă. Evident, cei mai terifiați sunt 

locuitorii statelor vecine. Din 24 feburarie a.c., toți românii se întreabă: „oare vine și la noi?”, „ce facem în caz de 
atac/accident nuclear?”, „ar fi bine să ne facem deja provizii de alimente și medicamente?” 

Plecând de la proverbul „paza bună trece primejdia rea”, vă solicit să îmi comunicați cum este România pregătită să facă 
față unei potențiale crize de ordin uman, generată de afluxul de refugiați, de ordin alimentar, generată de explozia prețurilor la 
cereale de pe bursa EuroNext din Paris, de ordin economic, generată de cotațiile în creștere la gaz natural, țiței și energie, 
precum și de ordin militar, generată de o potențială invazie din partea armatei Federației Ruse sau a unui stat vecin? 

De asemenea, vă rog să îmi transmiteți dacă prognoza de creștere economică și ținta de deficit bugetar cash pentru anul 
2022 au fost modificate. 

Solicit răspuns în scris.         Deputat 
Cu deosebită considerație,       Dumitru-Viorel Focșa 

*** 
 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
 

Măsuri privind consumul intern de cereale 
Stimate domnule prim-ministru, 
România este singura țară  din zona bazinului Mării Negre în care Guvernul nu a luat nici o măsură pentru a proteja 

populația de inflație. Anul trecut, România a avut o producție record de cereale (producţia totală de cereale a României a 
depășit 34 de milioane de tone), dar românii plătesc tot mai mult pentru pâine, fiindcă se importă sub formă de aluat congelat. 
Chiar și oficialii din Ministerul Agriculturii recunosc această stare de lucruri, dar declară că scumpirile se datorează 
majorărilor de tarife de la curent și gaze. România exportă milioane de tone de cereale, apoi importă produse de panificație 
congelate.  

Țările din zona bazinului Mării Negre, inclusiv Ungaria și Republica Moldova, au găsit fiecare câte o modalitate pentru 
a-și securiza consumul intern de cereale. 

După ce prețul grâului și porumbului a ajuns la un nivel record atât pentru industriile prelucrătoare, cât și pentru 
consumatorii finali, Ungaria a decis să stopeze exportul de cereale. Bulgaria a blocat neoficial exportul de cereale, nu mai lasă 
transporturi să fie încărcate și să plece din țară. Ministerul Agriculturii din Bulgaria susține că nu a blocat exporturile, ci doar a 
instituit un set de verificări suplimentare, în acord cu normele naționale și europene. Săptămâna trecută, la nivel guvernamental 
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s-a luat decizia ca statul să cumpere din piață mari cantități de cereale de la fermieri (respectiv 1,5 milioane de tone de grâu).  
Republica Moldova a declarat stare de urgență de la 1 martie, iar în primul set de măsuri luate a fost stoparea 

exporturilor de grâu și de zahăr, ulterior și de porumb. Ucraina și Rusia nu mai exportă din cauza războiului. Activitatea de 
transport comercial a fost în mare parte blocată de restricțiile impuse Federației Ruse după invadarea Ucrainei.  

România a rămas singura țară din zona Mării Negre care încă mai exportă grâu și porumb! În acest context cauzat de 
războiul din Ucraina, statele din jurul nostru au decis să își protejeze consumul intern deoarece nu există un orizont de timp cât 
va dura conflictul armat care a dus la explozia prețurilor. 

Domnule Prim Ministru, vă solicit să îmi comunicați ce măsuri concrete veți lua pentru a securiza consumul intern de 
cereale, pentru a  proteja populația țării noastre de efectele războiului din zonă? 

Solicit răspuns scris.   
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 
 

Prăbușirea elicopterului militar în Dobrogea 
Stimate domnule ministru, 
Un avion MiG21 și un elicopter militar s-au prăbușit în Dobrogea, pilotul avionului și 7 militari au decedat; pilotul avea 

31 ani. 
Vă rugăm să ne precizați următoarele: 
1. Care au fost cauzele care au dus la aceste incidente nefericite? 
2. Ce măsuri veți lua pe viitor pentru ca astfel de incidente nefericite să nu să se mai repete? 
 Solicit răspuns în scris și oral. 
  Vă mulțumesc,  

    Deputat                  Deputat 
                                           Vasile Nagy      Ciprian Ciubuc 

*** 
 
Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei                   

 

Solicităm redeschiderea minei Crucea 
Domnule ministru, 
La doar câteva luni de la închiderea lor, Uniunea Europeană a fost de acord cu redeschiderea minelor în general și a 

celor de cărbune în special. Se întâmplă lucrul acesta pentru a scădea dependența de gazele rusești. Este un alt exemplu al 
faptului că Uniunea Europeană încearcă să se adapteaze la criza energetică amplificată de invadarea Ucrainei de către 
Rusia.”Nu există tabu-uri în această situație. Istoria a luat o altă turnură săptămâna trecută și trebuie să ne adaptăm la 
această schimbare istorică”, a spus Timmermans. 

România dispune de un ciclu industrial complet în industria nucleară și are un avantaj strategic incomensurabil, în 
condiţiile politicii externe actuale. Uraniul extras în România poate alimenta reactoarele 1 şi 2 de la Cernavodă care sunt 
printre cele mai fiabile reactoare din lume, având printre cei mai buni factori de capacitate de 88% în medie, fiind printre 
primele zece din lume. 

 Mina de uraniu de la Crucea, judeţul Suceava este un obiectiv strategic național și singura mină de uraniu încă activă 
din România. De aici pleacă materia primă care alimentează Centrala Nucleară de la Cernavodă. Odată cu mina de la Crucea, 
dispare şi mineritul de uraniu din România. În urmă ar putea rămâne o bombă socială, dar şi una ecologică. Închiderea altor 
mine de uraniu din ţară a lăsat fără locuri de muncă zeci de mii de români.  

Pentru redeschiderea minei, îmbunătățirea condițiilor de muncă și plata drepturilor prevăzute în contractele colective de 
muncă este nevoie de un buget corespunzător alocat Companiei Natiunale a Uraniului, respectiv pentru Mina Crucea. 

Pentru ca minerii să aibă siguranța zilei de mâine și incidentele din luna martie 2021 să nu se mai repete, vă solicităm, 
să preluați la rezerva de stat întreaga producție de uraniu a Minei Crucea. 
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Acest lucru se poate face lesne timp de 5 ani pe timpul razboiului ruso-ucrainean și ca măsură de descurajare după acest 
razboi.  

Față de această situație vă adresez, domnule ministru, următoarele întrebări: 
1. Veti redeschide Mina Crucea? 
2. Veți prelua la rezerva de stat producția de uraniu de la Mina Crucea? 
3. Veti declara industria uraniului industrie de importanță strategică?  
Solicit răspuns în scris și oral. 

Deputat      Deputat 
Dorel Gheorghe Acatrinei    Lucian Florin Pușcașu 

*** 
 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministru al Afacerilor Externe 
 

Informații privind numărul cetățenilor români cu domiciliul, reședința sau alte forme de înregistrare în străinătate 
 

Stimate domnule ministru, 
Potrivit articolului 23 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru 

organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, începând cu a cincisprezecea zi din perioada electorală până 
cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei votării, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) comunică Autorității Electorale 
Permanente, în mod eșalonat, propunerile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din 
străinătate, de îndată ce acestea sunt finalizate. 

Potrivit aceluiași articol din legea citată mai sus, MAE, transmite Autorității Electorale Permanente (AEP), informațiile 
furnizate de autoritățile străine competente privind numărul cetățenilor români cu domiciliul, reședința sau alte forme de 
înregistrare în străinătate, defalcat pe state. 

Având în vedere cele prezenentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți o informație statistică privind: 
1. Numărul actualizat al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința sau alte forme de înregistrare în străinătate, 

defalcat, în ordine descrescătoare, defalcat pe state. 
2. Informațiile prezentate AEP de către MAE cu ocazia ultimului scrutin parlamentar din România, informații furnizate 

de autoritățile străine competente privind numărul cetățenilor români cu domiciliul, reședința sau alte forme de înregistrare în 
străinătate, defalcat pe state. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit,        Deputat 

George-Nicolae Simion 
*** 

 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministru al Afacerilor Interne 
 

Statistici la zi privind cetățenii români cu domiciliul peste hotare (deținători de pașapoarte CRDS) 
 

Stimate domnule ministru, 
Potrivit legilor în vigoare, Ministerul Afacerilor Interne deține date exacte la zi privind numărul total și distribuția 

teritorială a cetățenilor români cu domiciliul în țară sau peste hotare. 
Având în vedere această situație, vă rugăm respectuos să ne transmiteți o informație statistică privind: 

1. numărul actualizat al cetățenilor români care dețin pașapoarte de tip CRDS, defalcat, în ordine descrescătoare, pe 
statele lumii. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit,        Deputat 

George-Nicolae Simion 
*** 
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Adresată domnului Victor Opaschi, secretar de stat, șef al Secretariatului de Stat pentru Culte 
 

Modul de utilizare a celor 4,8 milioane de lei alocați de la bugetul de stat Secretariatului de Stat pentru Culte având ca 
destinație suplimentarea sprijinului acordat Mitropoliei Basarabiei 

Stimate domnule secretar de stat, 
Parlamentul României a aprobat cu unanimitate de voturi amendamentul formulat de către grupurile parlamentare ale 

Alianței pentru Unirea Românilor la proiectul Legii bugetului de stat al României pe anul 2022 privind suplimentarea cu 4,8 
milioane de lei a sumelor alocate Secretariatului de Stat pentru Culte (SSC) în vederea suplimentării sprijinului acordat 
Mitropoliei Basarabiei. 

În motivarea amendamentului acceptat la Legea Bugetului de stat pe anul 2022, Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, Anexa 3/13, Capitol 6701, paragraf A, Grupa/titlu 59, Titlul XI Alte cheltuieli, II Credite 
bugetare, inițiatorii au indicat, între altele: ”Finanțarea cultelor din Republica Moldova este permisă de legislația națională în 
vigoare în acest stat înrudit. Susținerea funcționării Mitropoliei Basarabiei (Patriahia Română) răspunde interesului strategic 
național și reprezintă o intervenție legală imperios necesară pe fundalul războiului hibrid desfășurat de Moscova în spațiul 
românesc de răsărit. Mitropolia Basarabiei reprezintă un factor intergrator de primă importanță a spațiului cultural, lingvistic și 
spiritual comun al României și Republicii Moldova. Autoritățile române au promis sprijin financiar pentru funcționarea 
Mitropoliei Basarabiei în conformitate cu legislația națională a Republicii Moldova”. Inițiatorii au avut în vedere o repartizare 
relativ egală între cele trei episcopiii sufragane funcționale ale Mitropoliei Basrabiei a sumei alocate suplimentar.  

Este vorba despre Episcopia de Bălți, Arhiepiscopia Chișinăului și Episcopia Basarabiei de Sud care urmau să decidă 
asupra unor proiecte prioritare, de primă importanță, cum ar fi, bunăoară, Construirea Centrului cultural-spiritual românesc din 
municipiul Bălți pe terenul deja achiziționat în intravilan, finalizarea lucărilor de construcție a Catedralei ”Sfinții Apostoli 
Petru și Pavel” din municipiul Chișinău, construirea clădirilor Mănăstirii Eroilor de la Țiganca și finalizarea lucrărilor de 
construcției ale Catedralei mausoleu de la Cania, raionul Cantemir. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
1. Dacă suma suplimentară de 4,8 milioane de lei a intrat în conturile SSC, fiind disponibilă pentru utilizare conform 

destinației stabilite de corpul legiuitor. 
2. Dacă SSC a convenit, în parteneriat cu Biserica Ortodoxă Română, a cărei parte componentă este Mitropolia 

Basarabiei cu eparhiile ei sufragane, asupra destinației concretă a sumei de 4,8 milioane de lei alocate SSG pentru 
suplimentarea sprijinului acordat Mitropoliei Basarabiei. În cazul unui răspuns pozitiv la acest punct al Întrebării parlamentare, 
vă rugăm să indicați proiectele prioritare asupra cărora s-a convenit. 

3. Numărul de proiecte finanțate în anul 2021 prin SSC în beneficiul părților componente de diferit nivel ale Mitropoliei 
Basarabiei (episcopii, protopopiate, parohii, asociații etc.), cu specificarea sumelor alocate pentru fiecare dintre aceste proiecte. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit,       Deputat 

Boris Volosatîi 
*** 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
 

Revenire la întrebarea nr. 3382A privind Alocarea bugetară comunei Sânpetru de Câmpie, jud. Mureș 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
Având în vedere documentele transmise de către Unitatea Administrativ Teritorială Sânpetru de Câmpie reiterăm 

întrebarea nr. 3382A/27.12.2021 cu privire la Alocarea bugetară comunei Sânpetru de Câmpie, județul Mureș în sensul 
clarificării situației în cauză. 

Din informațiile puse la dispoziție de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin adresa nr. 
6430/19.01.2022 reiese faptul că pentru Primăria Comunei Sânpetru de Câmpie-Județul Mureș nu au fost acordate sumele 
necesare cheltuielilor curente și de capital, întrucât prin adresele trimise de către Instituția Prefectului-Județul Mureș nu au fost 
solicitate sume în acest sens. 

Primăria Comunei Sânpetru de Câmpie a solicitat alocarea sumelor necesare din fondul de rezervă bugetară către 
Instituția Prefectului-Județul Mureș prin adresele cu nr. 4.583/23.09.2021, respectiv 6.127/15.12.2021. Pentru ambele solicitări 
nu s-a repartizat suma necesară pentru plata cheltuielilor care nu puteau fi asigurate din bugetul local. 

Întrucât primăria a solicitat în repetate rânduri alocarea de sume din fondul de rezervă bugetară, iar până în prezent nu a 
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beneficiat de alocarea acestora vă rugăm să procedați la repartizarea sumelor conform necesarului transmis de către UAT 
Sânpetru de Câmpie, jud. Mureș prin adresele pe care le atașez prezentei. 

Totodată vă rugăm să ne comunicați când se vor aloca sumele necesare pentru realizarea proiectelor de investiție atât de 
importante pentru comunitatea din comuna Sânpetru de Câmpie. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

Adresată domnului prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministru al Sănătății 
 

Clarificări asupra stării spitalelor publice din România. 
Domnule ministru,  
Ȋn mai puțin de un an, în urma celor 11 incendii, în spitalele din Romania au decedat 25 de pacienți. Incendiile au 

izbucnit doar în spitalele din sistemul medical public. Statul român a construit în ultimii 30 de ani doar un spital, respectiv 
Spitalul Orășenesc Mioveni. Ȋn cadrul Ministerului Sănătății nu există o echipă de specialiști, care să coordoneze proiectele de 
investiții de infrastructură din domeniul sănătății, care să fie capabili să construiască spitale. Toate cele peste 400 de spitale din 
România din sistemul medical public sunt mai vechi de 40 de ani. 

Clădirile spitalelor sunt vechi, chiar şi de peste 100 de ani, unele neconsolidate şi cu instalaţii electrice de aceeaşi vârstă, 
saloane fără grupuri sanitare. Spitalele din România sunt bombe cu ceas. Pacienții nu pot fi evacuati, iar lățimea holurilor nu 
este în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

La începutul anului 2021 au fost alocați României, ca fonduri europene, în mod special pentru siguranța spitalelor, în jur 
de 400 milioane EUR. 

Având în vedere situația dezastruoasă a spitalelor publice din România și riscurile uriașe atât pentru pacienți, cât și 
pentru salariați, în ceea ce privește viața, vă rog să îmi precizați de ce nu au fost întreprinse niciun fel de măsuri în acest sens și 
de nu au fost accesate cele 400 milioane EUR? 

Vă solicit răspunsul în scris.        Deputat 
Cu deosebită considerație,      Adrian George Axinia 

*** 
 

Adresată domnului Barna Tánczos, ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Clarificări asupra măsurilor adoptate pentru a limita efectele poluării în municipiul Ploiești 
 
Domnule ministru,  
Sute de tone de gunoi provenit din întregul județ Prahova stau depozitate în aer liber, în curtea Stației de Tratare 

Mecano-Biologică (STMB), aflată în proprietatea CJ Prahova și administrată de Solid Waste Operation. Gunoiul este depozitat 
în aer liber, astfel încât levigatul se scurge direct în sol și, cel mai probabil, ajunge în albia râului Teleajen, aflat în imediata 
apropiere. Tot ca urmare a acestui lucru, în zilele însorite, vântul creează nori de gunoi pe centura de Est, în zona Stației. 
Mirosurile sunt insuportabile, iar particulele în suspensie ajung în zonele dens populate. 

Din acest motiv, ca urmare a poziționării stației, în primul rând ploieștenii din cartiere precum Mihai Bravu, Centru, 
zona Obor – Artsani – Afi Ploiești și locuitorii comunelor Blejoi – Țânțăteni, Bucov – Mica Romă, și Berceni – Moara Nouă 
sunt direct afectați de poluarea produsă de munții de gunoaie lăsate în aer liber. 

Deși a fost sesizată Garda de Mediu Prahova cu privire la nerespectarea legislației privind gestionarea deșeurilor 
colectate de la populație în Prahova, până în acest moment, autoritățile nu au luat nicio măsură. 

Având in vedere problemele grave cu care municipiul Ploiești se confruntă în ceea ce privește poluarea, fiind unul dintre 
cele mai poluate orașe din țară, vă rog să îmi precizați care sunt măsurile pe care le aveți în vedere în ceea ce privește 
remedierea acestei situații atât de grave pentru municipiul Ploiești. 

Vă rugăm să ne transmiteți un răspuns în scris.  
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Adrian George Axinia 
*** 
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Adresată domnului Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor și Infrastructurii 
 

Clarificări asupra stadiului proiectului de construire  
a Drumului Județean 102 I Câmpina – limita cu județul Brașov - Săcele 

Domnule ministru,  
Proiectul privind transformarea drumului județean 102 I Câmpina – limita cu județul Brașov este unul vechi, pentru care 

autoritățile prahovene au făcut demersuri, inclusiv când Ministerul Transporturilor era condus de Ludovic Orban.  
La vremea respectivă, adică în anul 2008, Ludovic Orban – cunoscând în amănunt situația – a făcut promisiuni de 

susținere a unor proiecte ale autorităților prahovene, printre care se afla și DJ 102I Câmpina – Valea Doftanei – limita cu 
județul Brașov – Săcele, drumul DJ 102 I reprezentând o variantă reală la traficul în creștere de pe DN1 și a descongestionării 
ciculației pe Valea Prahovei. 

Traficul pe DN 1 Ploiești – Brașov, la sfârsit de săptămâna este foarte intens, astfel că pe alocuri se circulă în coloană 
între Posada și stațiunea Bușteni, pe sensul de mers către Brașov. 

Drumul Județean 102 I, rută alternativă pentru DN 1 Valea Prahovei și DN 1 A, are o lungime de peste 25 km. 
Traseul se împarte în două tronsoane. Astfel, tronsonul 1 se află pe raza judeţului Prahova, între km 37+620 şi km 

50+820,38 (limita judeţului Braşov), în lungime de 13,2 km, iar tronsonul 2 - pe raza judeţului Braşov, între km 50+820,38 şi 
km 63+256,08, în lungime de 12,4 km. 

 Construirea DJ 102I are ca scop realizarea unei legături suplimentare între partea de sud şi partea centrală a ţării şi, 
implicit, decongestionarea traficului intens de pe drumurile naţionale DN1 şi DN1A. 

 Având în vedere cele menționate mai sus vă solicit să-mi transmiteți în scris care este stadiul acestui proiect atât de 
necesar pentru decongestionarea traficului intens de pe drumurile naţionale DN1 şi DN1A. 

Cu deosebită considerație, 
Deputat 

Adrian George Axinia 
*** 

 

Adresată domnului Nicu Marcu, președinte al Autorității de Supraveghere Financiară, 
      domnului Cristian Roșu, vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară 
 

Aspecte privind stabilirea cuantumului poliței RCA 
Stimate domnule președinte, 
Stimate domnule vicepreședinte,  
Pentru clara, corecta și completa informare a consumatorilor, ce nu stăpânesc normele specifice, calculele actuariale și 

factorii de încărcare, avand în vedere că: 
- polita RCA are ca scop protecția socială și financiară a persoanelor afectate de accidiente rutiere și a celor peste 8 

milioane de proprietari de autovehicule, 
- pretul actual minim al RCA e apropiat de valoarea salariului minim, iar pretul maxim RCA  depaseste salariul mediu 

pe economie, 
- de la prima de risc de 426 RON, prin incarcarea cu 9,6%, 15,9%, 8,3%, 4,4%, 32,0% 25,0% 5,0% ajungem la o prima 

de referinta dubla, de 1.086 RON,  
- explozia preturilor RCA in Trim 4- 2021 și Trim 1- 2022 a duce la cea mai mare crestere a volumului de afaceri din 

ultimii 10 ani, in piata asigurarilor generale,  
- nicio tara din UE, nu are tarife RCA care sa depaseasca valoarea salariului minim și mediu net și care sa produca o 

crestere a pietei cu peste 25%, 
- impactul negativ al scumpirii fara precedent a RCA (dublare și triplare tarif) e multiplicat de scumpiri similare ale 

utilitatilor, combustibilului, etc.  
- cauzeaza imposibilitatea folosirii autovehiculelor de catre milioane de proprietari, pentru a se deplasa și practica 

activitati esentiale (munca, studiu, etc) 
- reglarea pietei pentru atingerea unor preturi rezonabile nu a avut loc natural nici in trecut, fiind nevoie și anterior de 

plafonari de tarife,  
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- Consiliul Concurentei a descoperit in trecut o intelegere a asiguratorilor de cresterea concertata a preturilor RCA 
amendandu-i cu peste 53 milioane EUR, 

- statul nu a pregatit la timp mecanisme de suport al asiguratilor RCA inainte sau imediat dupa retragerea autorizatiei 
celui mai mare asigurator RCA, 

- statul nu ofera o alternativa de transport viabila celor 8 milioane de posesori de atuovehicule pentru a se deplasa la 
munca, locul de afacere sau studiu, 

- impactul scumpirii tarifelor nu a fost analizat, dezbatut public și nu s-au luat in calcul toate solutiile posibile de 
revenire a a acestuia la valori normale, 

- tarifele de referinta propuse sunt duble și triple fata de prima medie de la inceputul lui 2021, deci e necesar ca raportul 
privind tariful de referinta sa se raporteze la prima medie de la inceputul lui 2021,   

- in raport trebuie folositi termeni simpli și clari, accesibili consumatorilor, calculele trebuie redate in detaliu și insotite 
de explicatii, pentru a se intelege usor din ce a rezultat valoarea fiecarui factor de incarcare, in caz contrar, tariful de referinta 
nefiind un instrument real de informare a celor 8 milioane de consumatori și nici un sprijin in revenirea la un tarif rezonabil 
pentru romani (calculele nu sunt nici accesibile, nici detaliate și nici descrise in raportul tarifelor de referinta, inducand  in 
eroare, in loc sa clarifice corectitudinea calculului tarifului de referinta propus pentru perioada de plafonare). 

Vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Ce masuri ia ASF și legislativul privind normalizarea pretului RCA, avand in vedere ca plafonarea de pret propusa 

se face la un tarif de referinta ridicat, aproape dublu fata de cel din 2021, in ciuda unei plafonari a comisionului RCA la 5%   ?  
2. De ce nu s-a prevazut și nu s-a intervenit cu plafonarea inainte de cresterea tarifelor, avand in vedere ca ASF și 

Consiliul concurentei s-au confruntat in ultimii ani cu cel putin 2 alte cresteri abrupte și concertate de tarif RCA? 
3. De ce nu se infiinteaza un asigurator de stat (pe langa banca CEC), nu se extinde activitatea EXIMASIG sau nu se 

infiinteaza un pool de aisguratori de RCA (ca in cazul PAID) pentru a reduce cu minim 50% și a controla mentinerea la acest 
nivel a costului RCA? 

4. Au fost analizate sumele cheltuite de supraveghetor, stat și companiile din piata de asigurari ce s-ar putea  
economisi pentru a finanta pana la 50% din costurile politelor RCA și a normaliza efortul financiar al celor 8 milioane de 
proprietari de autovehicule? 

5. În afara legii 21/1996 (art. 4, alineatul 3), a fost analizată legislatia locala și europeana și s-au identificat și luat in 
considerare normele ce prevad protectia asiguratilor de preturi abuzive?  

6. Cat din cresterea pietei de asigurari generale, de 25,4 %, cea mai mare din ultimii 10 ani, provine din cresterea 
primelor RCA?  

7. Care este numarul politelor RCA in 2021 și evolutia lor fata de 2020? 
8. Care este evolutia totalului primelor brute subscrise din RCA in primele 3 trimestre din 2021 fata de primele 3 

trimestre din 2020? 
9. Care este evolutia primelor brute subscrise din RCA în ultimele 3 luni ale lui 2021 fata de ultimele 3 luni ale 

anului 2020?  
10. Care este costul RCA PF și PJ, turisme și autocamioane in fiecare tara UE, in valoare nominala și in % din salariu 

minim și mediu, la 15 februarie 2022? 
11. Care este valoarea daunei medii RCA și frecventa daunei in fiecare tara UE, in valoare nominala și in procent din 

salariu minim și mediu, in 2022? 
12. Cum se justifica incasarea acestui tarif comparabil cu venitul lunar minim din Romania, avand in vedere cresterea 

fara precedent in ultimii 10 ani a cifrei de afaceri a asiguratorilor și cresterea marjei de profit a unitatilor reparatoare în timpul 
crizei economice generate de pandemie?  

13. Care sunt regulile, estimarile, algoritmii și calculul complet rezultat din modelul GLM aplicat, dincolo de 
explicatia generala din raport? 

14. Care este calculul detaliat al factorului de incarcare bonus-malus pentru PF și pentru PJ, ce incarca tariful cu cel 
mai mare procent, de 32%?  

15. Tariful de referinta, calculat pentru clasa B0 va fi cel maxim și pentru asiguratii cu clase de malus? Daca nu, ce 
relevanta are acest factor de ajustare, avand in vedere ca tarifului de referinta va fi afectat de clasa de bonus -malus a fiecarui 
vehicul? 
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16. De ce prima de risc din 2020 este relativ egala cu cea din 2016 (510 RON fata de 511 RON, cand severitatea 
actuala scade la 7.173 RON /dauna în 2020, fata de 8.387 RON in 2016, iar frecventa daunelor scade la 4,7% in 2020 fata de 
6% in 2016? Cum s-a calculat prima de risc? 

17. Care este definitia Severitatii actuale și a celei „ultimate” și cum au fost calculate?  
18. Care este algoritmul folosit pentru ca unei severitati anuale de 8.387 RON să îi corespunda o severitate ultimate de 

8.549 RON in timp ce unei severitati anuale de 7.173 să îi corespunda o severitate ultimate de 10.318 RON? Ce asumptii 
actuariale au fost formulate in acest context?  

19. Cum s-au calculat daunele atritionale și efectul daunelor mari / factorul de incarcare Daune mari?  
20. Care sunt pragurile de separare pentru daune mari? 
21. Cum s-a calculat valoarea Expunere (ani-vehicul) pentru fiecare categorie tarifara? Ce date au fost luate in ca baza 

de calcul?  
22. Care este calculul matematic detaliat pentru factorul de incarcare IBNR pentru daune materiale și vatamari 

corporale, avand in vedere faptul ca ultimul este de 52% ?  
23. Cum s-a estimat trendul anual rezultat din evolutia frecventei și severitatii daunelor și cum s-a aplicat predictia de 

crestere exponentiala?  
24. Ce argument tehnic și legislativ a stat la baza afirmatiei ca anul 2020 nu este suficient dezvoltat?  
25. Care este calculul aplicat și detaliat, efectuat conform art 2, pct 24, legea 132/2017? 
26. Care este  calculul exact al marjei de siguranță?  
27. Care este definitia metodei intervalului de încredere pentru prima de risc estimată și care este definitia limitei 

superioare a intervalului de încredere, și cum s-a stabilit ca aceasta este de 95% pentru fiecare segment de risc?  
28. Cum s-a calculat marja de siguranta pentru fiecare categorie tarifara, avand in vedere ca aceasta variaza, generand 

incarcari de la 2.3% la 42%? 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!     

      
 
 
 

  
Deputat  

Antonio Andrușceac 
*** 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
 

România se împrumută la dobânzi duble 
Stimate domnule prim-ministru, 
România se împrumută la dobânzi aproape duble, comparativ cu aceeași perioadă din urmă cu un an. Statul a continuat 

să se împrumute și în acest an, față de începutul anului 2020 (când deja erați la guvernare) necesarul de finanţare era 
cuantificat la 87 de miliarde de lei(acest necesar vine din două surse mari: deficitul bugetar plus plata datoriilor contractate în 
urmă), iar împrumutul a fost de 163 miliarde lei, ceea ce însemna aproximativ 33 miliarde euro, iar în anul 2021 de 135 
miliarde lei. În februarie 2021 România accesa împrumuturi cu o dobândă de 2,65%, la finalul anului 2021, dobânda crescuse 
la 5,37%. România se împrumută masiv în 2022: 145 miliarde lei, ceea ce înseamnă 29 miliarde euro. aproape o treime din 
cheltuielile bugetului. Ultimul împrumut făcut de ministerul Finanțelor a fost de 710 milioane de lei, cu data scadentă în 2029, 
iar trendul este unul în creștere, spun specialiștii. Conform datelor consultate de cursdeguvernare.ro, în ianuarie 2022 nivelul 
dobânzilor la care se împrumută România pe 10 ani a ajuns la 5,48%, deci România conduce în topul statelor din Europa care 
se împrumută la o dobândă mare.  Această evoluție derivă din faptul că există un trend crescător în rândul țărilor central 
europene care sunt în afara Zonei Euro și au un regim valutar similar cu al nostru. Excepție face doar Cehia, care a rămas la 
2,62%, iar Bulgaria la 0,44%, adică mult sub nivelul din România. La celălalt pol al nivelului dobânzilor sunt Germania care a 
reușit să acceseze bani la o valoare negativă de - 0,38%, la fel și Olanda și Luxemburg.  

O rată a dobânzii mai ridicate înseamnă costuri mai mari pentru stat în momentul în care banii trebuie restituiți. Dacă ne 
uităm la prognozele făcute de către ministerul Finanțelor, vedem că împrumuturile de pe piața externă vor continua și în acest 
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an. Dobânzile au crescut rapid, avem cea mai mare dobândă la care ne împrumutăm din Europa, dar avem și cel mai mare 
deficit bugetar din Europa.  

În consecință, domnule prim-ministru, vă solicit să îmi comunicați, ce sume au fost împrumutate în ultimii doi ani, de 
unde au fost împrumutate și care a fost destinația folosirii acestor imense sume de bani de către statul român astfel încât 
poporul român să știe pentru ce se îndatorează. 

Solicit răspuns scris.   
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Clarificări asupra unei posibile recesiuni tehnice a economiei românești  
în primul trimestru al anului 2022 

Stimate domnule prim-ministru, 
Din nefericire, recentul conflictul de la granițele României are, deja, drept consecință impunerea unor corecții severe 

economiei țării noastre, prognozele de creștere nefiind unele îmbucurătoare, din contră. 
Nici coaliția de guvernare, nici ministerul pe care îl conduceți nu oferă soluții concrete pentru haosul economic care 

impinge tot mai agresiv populația către pauperizare – liberalizarea eșuată a pieței de energie și prețurile la combustibili scăpate 
de sub control sunt doar două exemple care antrenează, în urma lor, un întreg val de scumpiri în piață, implicit în viața de zi cu 
zi a cetățenilor. 

Prin urmare, stimate domnule ministru, vă rog să îmi precizați, în baza informațiilor pe care le dețineți, dacă rata de 
creștere economică din primul trimestru al acestui an riscă să fie una negativă în raport cu cea din trimestrul al patrulea din 
2021, ceea ce s-ar traduce printr-o recesiune tehnică. 

De asemenea, conform previziunilor de la începutul acestui an, economia României ar urma să înregistreze un avans de 
doar 3%, față de prognoza anterioară de 4,7%, ceea ce, iarăși, se va traduce prin cel mai redus ritm din rândul statelor din 
centrul, estul și sudul Europei. Vă rog să îmi transmiteți măsurile pe care le veți aplica pentru a evita această situație pentru o 
țară care, nu de mult, se lăuda, prin vocea unui fost prim-ministru, că este”tigrul Europei”.   

Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,         Deputat 

Silviu-Titus Păunescu 
*** 

 
Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afecerilor Externe 
 

Etnicii români în războiul din Ucraina 
Stimate domnule ministru, 
Mai mult de 500 000 de cetățeni ucrainieni de etnie română trăiesc Ucraina, preponderent în Nordul Bucovinei și 

Regiunea Odesa. 
Ca urmare a invaziei militare ruse, au avut loc lupte în aproape întreg teritoriul Ucrsinei. 
Marile unități și unitățile ucrainene au în compunerea lor cetățeni de etnie română, mobilizați începând cu data de 23 

februarie 2022. 
Vă rog să îmi transmiteți câte persoane de origine română, civile sau combate, au fost rănite sau ucise în războiul din 

Ucraina, până la data prezentei întrebări! 
Solicit răspuns scris și oral.        Deputat 
Cu aleasă considerație,      Mircia Chelaru 

*** 
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Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Clarificări asupra facilităților acordate copiilor din Ucraina. 
Stimate domnule ministru, 
Consider că ordonanța de urgență care stabilește măsurile de sprijin pentru copii ucraineni prezintă unele măsuri într-o 

manieră confuză, textul ordonanței ironizându-i pe tinerii care au fugit din calea războiului căutând o viață mai sigură în 
România.  

Ordonanța de urgență care stabilește noi măsuri de ajutor și asistență umanitară a fost denunțată ca fiind o bătaie de joc 
la adresa copiilor ucraineni de mai multe organizații studențești, printre care Asociația Studenților din București și Ilfov, 
Asociația Studenților din Constanța, Asociația Studenților din Vâlcea, Asociația Studenților din Timiș, Asociația Studenților 
din Bacău și Asociația Studenților din Maramureș. În plus, nu este specificat clar dacă elevii din Ucraina vor avea dreptul la 
transport județean gratuit, la fel cum nu este clar dacă, vreodată, ați luat în calcul, ca elevii din România sa aibă acest drept. Se 
pare că este aceeași atitudine precum și în anii precedenți, când se urmărește doar obținerea unui capital de imagine, astfel 
încât situația copiilor, fie ei ucraineni, nu este susținută într-un mod concret. 

Prin urmare, stimate domnule ministru, vă rog să îmi precizați când veți lua măsuri reale și corecte pentru a oferi 
facilități copiilor refugiați, care vor fi acestea și cum le veți pune în aplicare. 

Solicit răspuns în formă scrisă. 
Cu deosebită considerație,            Deputat  

Raisa Enachi 
*** 

 

Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministru al Energiei 
 

Clarificări asupra măsurilor împotriva creșterii alarmante a prețurilor la carburanți 
 

Domnule ministru,  
De la începutul anului, litrul de carburant s-a scumpit în medie cu 2 bani pe zi. Acciza majorată de la 1 ianuarie, plus 

scumpirea barilului de petrol sunt principale motive ale majorării costurilor. 
Scumpirea carburanților este scăpată de sub orice control. Benzina premium s-a vândut ieri, 8 martie, cu 8,09 lei/litru la 

stațiile Mol din Ploiești, respectiv 8,11 lei/litru la OMV, prețul la motorină și benzină premium atingând un record negativ 
absolut. 

Proiectul privind reducerea accizelor la carburanți, anunțat de actualul guvern, prin care prețul carburanților ar fi fost 
plafonat la 6 lei/litru a fost abandonat. Ȋn contextul geopolitic actual, Ungaria a plafonat prețul la carburanți, ca masură de 
protecție a populației. 

Având în vedere situația gravă prezentată mai sus, vă rog să prezentati motivele pentru care a fost abandonat proiectul 
de plafonarea prețului carburanților la 6 lei litrul? 

Vă rugăm să ne transmiteți un răspuns în scris.     Deputat 
Cu deosebită considerație,       Adrian George Axinia 

*** 
 

Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 
   

Intenția S.U.A. de a livra aliaților N.A.T.O. din Europa de Est sisteme de apărare antiaeriană 
 

Domnule ministru, 
Conform ultimelor informații publice, S.U.A. intenționează să livreze aliaților N.A.T.O. din Europa de Est sisteme de 

apărare antiaeriană Patriot și THAAD (Terminal Hih Altitude Area Defense). 
Prin urmare, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Dacă până în prezent au fost discutate condițiile acestor livrări cu Guvernul american, a fost stabilit un preț per sistem și 
care ar fi acesta? 
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2. Având în vedere că din contractul guvern la guvern de 3,9 miliarde euro, până în prezent, a fost livrat doar un sistem 
Patriot la prețul de 910,1 milioane dolari în anul 2020, care este situația livrării celorlalte 6 sisteme plătite în avans de către statul 
nostru? 

3. Conform intențiilor aliaților N.A.T.O. de a livra alte sisteme spre state din Estul Europei, există posibilitatea modificării 
prețului acestor 6 sisteme achitate în avans? 

Aștept răspuns scris, în termen legal.           Deputat 
Gl.mr. prof.univ.dr. Nicolae N. Roman 

*** 
 

Adresată domnului  Dan Vîlceanu, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene   
                    
      Clarificări asupra alocărilor din sumele corespondente  tragerilor din fondurile PNRR 

 

Stimate domnule ministru, 
Doresc să punctez o serie de aspecte care suscită interes imediat și, anume, obiectivele asumate pe Componenta 8 - 

Reforma fiscală și reforma pensiilor din cadrul PNRR. 
Conform informațiilor care au fost disponibile, această Componentă este strâns legată de un alt capitol al PNRR, mai 

exact, Componenta 6 - Reforma sistemului public de pensii, al cărei țintă îl reprezintă consolidarea principiului 
contributivității, cu scopul declarat de a asigura o legătură reală între veniturile asigurate și cuantumul prestațiilor. 

Ca bază pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt asumate, la nivel guvernamental urmatoarele elemente: 
- o nouă formulă de calcul a pensiei cre să țină cont, în totalitate, de contribuțiile de asigurări sociale achitate, fără a mai 

fi luați în calcul alți factori 
- valorificarea veniturilor brute realizate pînă la data de 01.04.2001 pentru care au fost plătite contribuțiile de asigurări 

sociale, dar, care nu au fost luate în calcul la momentul stabilirii cunatumului pensiei 
Pentru a avea o imagine clară și obiectivă, vă solicit să îmi răspundenți la următoarele întrebări: 

1. Care este cuantumul sumei alocate pentru Componetele mai sus menționate? 
2. Cât, mai exact, din suma alocată se regăsește în partea de grant și cât în partea de împrumut din PNRR? 
3. Care sunt, concret și detaliat, reformele și/sau investițiile prin intermediul cărora se vor atinge obiectivele asumate pe 

componenta pensii? 
Solicit răspuns scris.        Deputat  
Cu respect,           Mitrea Dumitrina 

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

                
Clarificări asupra alocărilor din sumele corespondente tragerilor din fondurile PNRR pe componenta pensii 

 

Stimate domnule ministru, 
Doresc să punctez o serie de aspecte care suscită interes imediat și, anume, obiectivele asumate pe Componenta 8 - 

Reforma fiscală și reforma pensiilor din cadrul PNRR. 
Conform informațiilor care au fost disponibile, această Componentă este strâns legată de un alt capitol al PNRR, mai 

exact, Componenta 6 - Reforma sistemului public de pensii, al cărei țintă îl reprezintă consolidarea principiului 
contributivității, cu scopul declarat de a asigura o legătură reală între veniturile asigurate și cuantumul prestațiilor. 

Ca bază pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt asumate, la nivel guvernamental urmatoarele elemente: 
- o nouă formulă de calcul a pensiei cre să țină cont, în totalitate, de contribuțiile de asigurări sociale achitate, fără a mai 

fi luați în calcul alți factori 
- valorificarea veniturilor brute realizate pînă la data de 01.04.2001 pentru care au fost plătite contribuțiile de asigurări 

sociale, dar, care nu au fost luate în calcul la momentul stabilirii cunatumului pensiei 
Pentru a avea o imagine clară și obiectivă, vă solicit să îmi răspundenți la următoarele întrebări:  
1. Care este cuantumul sumei alocate pentru Componetele mai sus menționate?  
2. Cum, se va realiza, efectiv, recalcularea pensiiilor. Anume care sunt, concret măsurile ce le veți lua pentru a realiza 

acest obiectiv, pentru care a fost angajată răspunderea, de altfel?  
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3. Care sunt, concret și detaliat, reformele și/sau investițiile prin intermediul cărora se vor atinge obiectivele asumate pe 
componenta pensii?  

4. Care este, efectiv, orizontul de timp în care se se vor concretiza și/sau realiza aceste ținte? 
Solicit răspuns scris. 

Cu respect,        Deputat 
Mitrea Dumitrina 

*** 
Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 

   
Suplimentarea bugetului Ministerului Apărării 

Domnule ministru, 
Președintele Klaus Johannis a anunțat o suplimentare a bugetului Ministerului Apărării Naționale cu până la 2,5% din 

P.I.B., în condițiile politico-militare din proximitatea României. 
Prin urmare, vă rog să dispuneți să mi se comunice: 
1. Care este suma, în valoare brută, cu care va fi suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naționale? 
2. Care este destinația preconizată pentru utilizarea acestei sume? 
Aștept răspuns scris, în termen legal.         Deputat 

Gl.mr. prof.univ.dr. Nicolae N. Roman 
*** 

 

  Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Costurile cu refugiații din Ucraina 
Domnule ministru, 
Situația militară din Ucraina a determinat drama exodului de populație și spre România. Prezența unui permanent flux de 

refugiati veniți dinspre Ucraina, la frontierele de Nord, Nord - Est si Est ale țării noastre a implicat alocarea unor importante sume 
de bani pentru gestionarea cat mai bună a acestei situații. 

Prin urmare, vă rog să răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Ce suma a fost cheltuită, până în prezent, pentru asigurarea desfășurării normale a activităților legate de primirea și de 

gestionarea situației acestor persoane? 
2. Care este valoarea medie, estimată până în prezent, a costului primirii și asigurării necesarului zilnic pentru un refugiat? 
3. Care este sursa de asigurare a acestor cheltuieli? 
Aștept răspuns scris, în termen legal.         Deputat 

Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 
*** 

 

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

Clarificarea situației cu privire la arborarea steagului ucrainean lângă cel al Uniunii Europene 
Domnule ministru, 
Având în vedere că, începând cu data de 05.03. a.c., în Municipiul Cluj Napoca au fost arborate public, steagul ucrainean 

lângă cel al Uniunii Europene cu încălcarea prevederilor Legii nr.75/16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, 
intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice și a H.G. 1157/ 
21.11.2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu 
stema României, fără respectarea regulilor referitoare la arborarea drapelului Tricolor Românesc, rog să-mi precizați: 

1. Ce măsuri ați dispus pentru remedierea acestei situații? 
2. Cum va fi sancționat șeful administrației locale, primarul municipiului Cluj-Napoca pentru această faptă gravă care 

încalcă legislația referitoare la însemnele de stat ale României? 
Aștept răspuns scris, în termen legal.        

Deputat 
Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

*** 
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Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 
   

Solicitare privind necesitatea găsirii unor rute alternative pentru aprovizionarea cu gaze naturale în contextul 
declanșării războiului ruso - ucrainian și a modificării legii offshore 

Domnule ministru, 
În calitate de ministru al Energiei ați declarat de curând că România nu va avea probleme în aprovizionarea cu gaze 

naturale, având în vedere faptul că sunt suficiente gaze în depozite și că se caută diversificarea rutelor de aprovizionare pentru 
găsirea unor alternative la gazele rusești. 

România pentru asigurarea necesităților în perioadele cu vârf de consum are nevoie de un nivel de gaze de 20% din 
sursă externă.  Asta se întâmplă în condițiile în care România este al doilea mare producător de gaze din Europa. 

Chiar dacă situația țării noastre este mult mai bună față de a altor țări din Europa, dependența noastră față de Federația 
Rusă fiind una dintre cele mai reduse în această zonă, totuși dacă s-ar fi implementat politici coerente în domeniul 
energetic această dependență ar fi putut să dispară complet.  

România, în mod cert, a ratat posibilitatea de a deveni complet independentă energetic față de Federația Rusă. 
În anul 2022 dacă exploatările de gaze din Marea Neagră ar fi decurs normal, acum România ar fi putut deveni un factor 

de securitate energetică și o țară care ar fi putut exporta gaze naturale la prețuri foarte bune.  Din păcate această realizare nu s-a 
întâmplat ca urmare a promovării legii offshore în anul 2018, care a provocat blocarea proiectelor.  Dacă această lege ar fi 
fost echitabilă, în prezent Petrom ar fi fost în situația de a extrage gaze naturale din perimetrul Neptun. 

Cu mai mult de 10 ani în urmă România a promovat un proiect alternativ de aprovizionare cu gaze din zona caspică sub 
numele de AGRI. Aceasta ar fi putut fi o rută de transport din Azerbaidjan pin Georgia, până în portul Batumi, unde gazele era 
necesar să fie lichefiate și transportate pe vapoare speciale până în portul Constanța.  După această etapă din acest 
terminal, gazele ar fi putut să intre pe conducte.  Din păcate, acest proiect nu a avut sprijinul european și ceea ce a contat cel 
mai mult nu a avut sprijin financiar. 

Având în vedere toate aspectele menționate mai sus, vă rog să îmi comunicați răspunsul la următoarele întrebări: 
1. Azerbaijanul poate fi țara, care ar putea asigura aprovizionarea cu gaze naturale în cadrul aplicării măsurilor de 

diversificare a rutelor de aprovizionare? 
2. Considerați necesară modificarea legii offshore în vederea reluării proiectelor care au fost blocate în scopul 

transformării României într-o țară factor de securitate energetică și a pornirii exploatărilor în Marea Neagră? 
3. Considerați că conducta BRUA, care a fost blocată de Bulgaria sau Ungaria, ar putea constitui o rută 

alternativă, inclusiv prin alimentarea din terminalul de gaze lichefiate din Grecia? Considerați că Romgaz ar avea un interes să 
redeschidă o colaborare în acest sens? 

Aștept răspuns scris, în termen legal.         Deputat 
Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

*** 
 

Adresată domnului Adrian – Ionuț Cesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  
 

Solicitare privind stoparea pentru o perioadă determinată de timp a exporturilor de cereale și a luării unor măsuri 
urgente în situația alarmantă a inflației de pe piața agroalimentară 

Domnule ministru, 
Invazia Ucrainei de către Federaţia Rusă şi sancţiunile ce sunt impuse de către comunitatea internaţională companiilor din 

Rusia, în mod cert au impact şi pe piaţa cerealelor, ținând cont de faptul că cele două țări asigurau o parte importantă din importul 
recoltelor respective pentru statele membre ale Uniunii Europene. La scurt timp după declanșarea conflictului militar, Bloomberg 
anunţa că preţul grâului a sărit la cel mai înalt nivel din ultimii 13 ani. Această situație a provocat îngrijorări cu privire la inflaţia 
de la nivel mondial. 

Trebuie avut în vedere faptul că Rusia şi Ucraina exportă aproximativ un sfert din grâul din lume şi jumătate din produsele 
de floarea soarelui, cum ar fi seminţele şi uleiul.  

Experții în domeniul agriculturii au avertizat că războiul ar putea afecta producţia de cereale şi chiar ar putea dubla 
preţurile globale ale grâului.   

La şedinţa miniştrilor din acest domeniu din cadrul Uniunii Europene ce a avut loc prin videoconferinţă în data de 2 martie 
2022 ați susținut că, deocamdată, asigurarea produselor alimentare nu a fost perturbată. 
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Analiștii consideră însă că realitatea internă este destul de precară în cazul în care acest război ar dura o perioadă mai lungă 
de timp în condițiile în care consumul românilor este de 175.000 tone cereale lunar. Tot aceștia sunt de părere că este necesară 
oprirea exporturilor, deoarece România nu are suficiente cereale pentru consumul intern.  Conform statisticilor România are cea 
mai mică rezervă de cereale din comunitatea europeană.  

De asemenea, în opinia fermierilor români statul nu deţine rezervele necesare de cereale, deoarece România are probleme 
cu privire la asigurarea rezervelor necesare de produse cerealiere, oleaginoase şi porumb. 

Având în vedere toate aspectele menționate mai sus, vă rog să îmi comunicați răspunsul la următoarele întrebări:  
1. Considerați necesar și oportun să stopați pentru o perioadă determinată de timp exporturile de cereale în vederea utilizării 

acestora doar pentru consumul intern? 
2. În România este necesar să se facă mai multe stocuri decât cele uzuale în următoarea perioadă, având în vedere creșterea 

alarmantă a inflației? 
3. Vi se pare oportun să luați măsuri în vederea echilibrării prețurilor în creștere majoră în mod deosebit a preţurilor la 

seminţe, pesticide și la îngrăşăminte? 
Aștept răspuns scris, în termen legal.     Deputat 

Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 
*** 

Adresată domnului Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministrul Guvernului României 
   

Impactul social și politic al acțiunilor statului maghiar în Transilvania. 
Domnule prim-ministru, 
Prin Fundația PRO ECONOMICA, U.D.M.R. aplică în 16 județe din Transilvania "Programul de dezvoltare economică 

a Ardealului". Acesta este bazat pe Strategia Unității Naționale adoptate de Ungaria în 2011, iar distribuirea sprijinului 
financiar către organizații etnice din afara țării se realizează prin fondul Bethlen Gabor. 

Probabil că, prin acest fond au fost distribuite sumele pentru deschiderea unor centre culturale în Cluj-Napoca și în 
Oradea care se vor numi "Casa Maghiară". Clădirile de reședință au fost cumpărate de o fundație condusă de Nagy Zoltan 
Levente, șef de cabinet a lui Kelemen Hunor. 

Din diferite surse, rezultă că statul maghiar a investit importante fonduri pentru susținerea dezvoltării economice a 
comunităților maghiare prin subvenționarea unor companii maghiare, a fermierilor de naționalitate maghiară, a activităților 
socio-culturale ale etnicilor maghiari, a sportului. De asemenea, au fost cumpărate multe suprafețe agricole, principalele 
publicații de limbă maghiară din Transilvania și se derulează un proiect prin care se intenționează construirea a 300 de creșe și 
grădinițe, cu personal și programa în limba maghiară, pe tot arealul treansilvănean.  

POTAPI Arpad Jamos – secretar de stat pentru politici naționale din Guvernul Maghiar a dat de înțeles că aceste 
finanțări sunt realizate cu acrodul Guvernului României. 

Deși Ministerul Afacerilor Externe declară că are în atenție acestă situație pentru a se realiza transparența alocărilor de 
fonduri, supravegherea cheltuirii acestora, nu au apărut comunicări pe aceste probleme de la declarația evazivă a Ministrului 
Afacerilor Externe – Bogdan AURESCU din iunie 2021.   

 În aceste condiții, întreb: 
1. Care este impactul social al acestor acțiuni ale statului maghiar asupra etnicilor români din Transilvania?  
2. Cum contracarează statul român aceste acțiuni ale Ungariei care determină financiar și moral etnicii români să solicite 

și cetățenia maghiară? 
3. Ca urmare a afirmațiilor Ministrului Afacerilor Externe despre transparența acestor acțiuni, doresc să cunosc sumele 

care au fost investite de statul maghiar din anul 1990 și până în prezent, precum și o perpectivă a evoluției acestora.   
Aștept răspuns scris, în termen legal.            

Deputat 
Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

*** 
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Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
   

Clarificări cu privire la legislația aplicată pentru sancționarea speculei 
Domnule ministru, 
Situația de la granițele de Nord și de Nord Est ale României alimentată și de psihoza generată și întreținută de știrile care 

prezintă doar jumătatea ucrainiană a adevărului a generat, în rândul populației țării noastre, o stare de teamă și de precauție 
exagerată. 

În aceste condiții, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Care este legislația pe care o aplicați pentru sancționarea apariției fenomenului de speculă despre care mass-media 

relatează pe un ton alarmist?  
2. Ce măsuri ați dispus a fi întreprinse pentru o reașezare la parametri normali a situației psiho-sociale în țară? 
3. Care au fost rezultatele vizibile ale acestor măsuri? 

Aștept răspuns scris, în termen legal.       Deputat 
Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

*** 
 

Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Clarificări cu privire la legislația aplicată pentru sancționarea speculei 
 

Situația de la granițele de Nord și de Nord Est ale României alimentată și de psihoza generată și întreținută de știrile care 
prezintă doar jumătatea ucrainiană a adevărului a generat în rândul populației țării o stare anormală de teamă și de precauție 
exagerată. 

În aceste condiții, vă rog să îmi răspundeți la următoarea întrebare: 
- Care este legislația pe care o aplicați pentru sancționarea apariției fenomenului de speculă despre  

care mass-media relatează pe un ton alarmist?  
Aștept răspuns scris, în termen legal.           Deputat 

Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 
*** 
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 Interpelări 
 
 
 
Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 
De către: domnul Ciprian Ciubuc, deputat  

     domnul Vasile Nagy, deputat 
Obiectul interpelării: Precizări asupra rezervelor și exportului de cereal 
 

Stimate domnule prim-ministru / stimate domnule ministru,  
Având în vedere îngrijorările care se tot accentuează odată cu războiul din Ucraina, vă rugăm să ne precizați: 

1. Ce rezerve de cereale avem în hambarele și silozurile din România pe categorii: porumb, grâu, floarea soarelui, rapiță? 
2. Ce măsuri ați luat în legătură cu exportul de cereale, în actualul context de conflict regional, ținând cont că Ungaria a 

luat decizia de interzice toate exporturile de cereale, din cauza creșterilor prețurilor, cauzate de invazia rusă în Ucraina? 
Solicit răspuns scris și oral.  
Vă mulțumesc! 

*** 
 
 
Adresată: domnului Vasile Dâncu, ministrul Apărării Naționale  
De către: Mircia Chelaru, deputat  
Obiectul Interpelării: Acordul militar dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în 
domeniul tehnico-militar, ratificat prin Legea nr. 199 din 16 iulie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 712 din 19 iulie 
2021 

Simate domnule ministru, 
Vă adresez următoarea interpelare care are obiect Acordul militar dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al 

Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, ratificat prin Legea nr.199 din 16 iulie 2021, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 712 din 19 iulie 2021. 

Având in vedere criza de securitate apărută între Ucraina și Rusia, care a modificat radical termenii și condițiile inițiale 
de la încheierea acordului, va rog să răspundeți în ce măsură ați pus în aplicare acest acord, în ce stadiu se află intrarea in 
vigoare, dacă părțile s-au notificat reciproc, în scris, despre îndeplinirea procedurilor legale interne, necesare pentru intrarea 
acestuia în vigoare. 

Cu aleasă considerație,  
*** 

 
 
 




