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

Sesiunea februarie – iunie 2022 
 

(Situaţia cuprinde datele la 24.06.2022) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1873 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 404 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 292 

339 

– votate  
 

337 

             din care: - înaintate la Senat      33 

                            - în procedura de promulgare 45 

                            - promulgate* 156 

                            - respinse definitiv 103 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1529 

a) pe ordinea de zi 420 

b) la comisii  
 

1083 
 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 20 

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

6 

3) Desesizări 12 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 11 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 10 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1 

 
  Cele 337 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      128 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                     din care: 
                                  78 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                  13 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  37 de proiecte de legi 
                       209 de propuneri legislative 
                             din careern:n carede Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 188 de legi, dintre care 32 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, 20, marți, 21 și miercuri, 22 iunie 2022 
 

        
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 65  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională         20               

26        

   - votate 26 
 

                      - la Senat   6 
 

                      - la promulgare 19 
 

                      - respinse definitiv   1 

Retrimise la comisii 1 
 

 
 

Cele 26 de iniţiative legislative votate privesc: 
Nnn       18 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                           6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                           2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                     10 proiecte de legi 
Nnnn              8 propuneri legislative 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în ședința  
din 21 iunie 2022, condusă de domnul Președinte Ion-Marcel Ciolacu 

 

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

1.  PL-x 479/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2021 pentru modificarea și completarea 
Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate  
 

2.  PL-x 98/2022 - 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  
 

3.  PL-x  197/2022 - Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind 
gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru 
obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020       
                       

4.  PL-x 220/2022 - Lege privind modificarea anexei nr.11 la Ordonanța Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea 
Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – 
București  
 

5.  PL-x 221/2022 - Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și 
funcționării băncilor de dezvoltare din România    
 

6.  PL-x 606/2020/2022 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea 
personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială  
Reexaminare la cererea Președintelui României 
 

7.  PL-x 128/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea 
și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii      
           

8.  PL-x 342/2022 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, Legii 
nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii, precum şi a Legii nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 
servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  
 

9.  PL-x 193/2022 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile 
aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 
2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei  
 

10.  PL-x 233/2022 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea și 
supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuția 
de asigurări       
             

11.  PL-x  457/2019/2021 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului. Reexaminare la cererea Președintelui României 
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 II. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care 

se transmit spre dezbatere Senatului: 

 

1. PL-x 370/2022 – Proiect de lege pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene de tranziţie prevăzută în 
Concepţia de realizare graduală a capablităţii de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al 
Forţelor Aeriene” 

 
2. Pl-x 152/2022 – Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ   
 

3. PL-x  339/2022 – Proiect de lege privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea 
unor acte normative  
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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 27 iunie 2022) 
 
 

În 23.02.2022, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 
ordinară a anului 2022, care  cuprinde 112 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 69 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: 
 

 
12 

 
0 

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

1 
0 
0 

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

 
4 
1 
2 
4 

Camera 
Deputaţilor:  

35 0 

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

5 
14 
0 

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

0 
0 
3 

13 

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: 69 0  
 

42 
  

 
27 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                     ANEXĂ 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 

(situaţie la data de 27 iunie 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 

217/2022 

Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind 
Organizaţia Internaţională de Asistenţă Maritimă pentru 
Navigaţie, deschisă spre semnare în perioada 27 ianuarie 
2021-26 ianuarie 2022, semnată de România, la Paris, la 23 
septembrie 2021. (poz. II-32) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională:Senatul 

Ratificarea Convenţiei privind Organizaţia 
Internaţională de Asistenţă Maritimă pentru Navigaţie, 
deschisă spre semnare în perioada 27 ianuarie 2021 – 
26 ianuarie 2022, semnată de România, la Paris, la 23 
septembrie 2021.  

CD -  OZ 
Plen TRSP 
S -   

Raport depus 
pe 
11.05.2022 
(207/R/2022) 

2 

Plx 
350/2022 

 
L 

282/2022 

Proiect de Lege privind supravegherea prudenţială a 
societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 
(poz. II-8) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea Directivei (UE) 2019/2034 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 27 
noiembrie 2019 privind supravegherea prudenţială a 
firmelor de investiţii şi de modificare a Directivelor 
2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 
2014/59/UE şi 2014/65/UE şi prin asigurarea aplicării 
prevederilor Regulamentului (UE) 2019/2033 al 
Parlamentului European. 

S -  Adoptată 
pe 07.06.2022 
CD -  OZ 
Plen ECON și 
BUG 
 

Raport depus 
pe 
22.06.2022 
(313/R/2022) 

3 

Plx 
351/2022 

 
L 

283/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2012 privind 
organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi 
societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa 
de capital, a Legii nr.74/2015 privind administratorii de 
fonduri de investiţii alternative, precum şi a Legii nr. 
24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi 
operaţiuni de piaţă. (poz. II-26) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea în legislaţia naţională a Directivei (UE) 
2019/1160 a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 20 iunie 2019 de modificare a Directivelor 
2009/65/CE şi 2011/61/UE în ceea ce priveşte 
distribuţia transfrontalieră a organismelor de 
plasament colectiv, precum şi a unor prevederi ale 
Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea 
anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul societăţilor 
comerciate la bursă. 

S -  Adoptată 
pe 07.06.2022 
CD - OZ Plen 
 ECON și 
BUG 
 

Raport depus 
pe 
22.06.2022 
(314/R/2022) 

4 
Plx 

194/2022 
 

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.  

Transpunerea Directivei (UE) 2019/1023 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 
2019 privind cadrele de restructurare preventivă, 

S -  Adoptată 
pe 11.04.2022 
CD -  OZ 

Raport depus 
pe 
22.06.2022 



 

Nr. 
crt 

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

L 
72/2022 

(poz. I-a-13) 
- Procedură de urgenţă:nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

remiterea de datorie şi decăderile, precum şi măsurile 
de sporire a eficienţei procedurilor de restructurare, de 
insolvenţă şi de remitere de datorie şi de modificare a 
Directivei (UE) 2017/1132 (Directiva privind 
restructurarea şi insolvenţă). Proiectul vizează 
modificarea şi completarea Legii nr.85/2014, în sensul 
instituirii unor proceduri de prevenire a insolvenţei la 
care pot recurge debitorii aflaţi în dificultate şi, 
respectiv, a unor proceduri colective de insolvenţă 
pentru acoperirea pasivului debitorului, în cadrul 
cărora debitorul beneficiază, atunci când este posibil, 
de şansa de redresare a activităţii sale.  

Plen ECON și 
JUR 
 

(318/R/2022) 

5 

PLx 
99/2022 

 
L 

25/2022 

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) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea Directivei (UE) 2019/883 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind instalaţiile portuare de preluare pentru 
predarea deşeurilor provenite de la nave, de modificare 
a Directivei 2010/65/UE şi de abrogare a Directivei 
2000/59/CE, publicată în Jurnalul Oficial seria L 
nr.151 din 7 iunie 2019.  

S -  Adoptat pe 
07.03.2022 
CD - OZ Plen 
IND și MED 
 

Raport depus 
pe 
22.06.2022 
(320/R/2022) 

6 

PLx 
279/2022 

 
L 

201/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative privind documentele de şedere eliberate 
cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai 
acestora, precum şi în domeniul străinilor. (poz. II-17) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative privind 
documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii 
Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi 
în domeniul străinilor.  

S -  Adoptat pe 
16.05.2022 
CD -  OZ 
Plen ADMIN, 
APĂR și JUR 
 

Raport depus 
pe 
23.06.2022 
(323/R/2022) 

7 

Plx 
230/2022 

 
L 

180/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.33/2022 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.219/2015 privind economia socială. (poz. II-19) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.219/2015. 

S -  Adoptată 
pe 02.05.2022 
CD -  ECON, 
IND și MUN 
pt.raport 
comun 

TDR: 
24.05.2022 

8 

Plx 
374/2022 

 
L 

323/2022 

Proiect de Lege privind obligaţiunile garantate, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul financiar. (poz. II-25) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului general şi a condiţiilor pentru 
emisiunea de obligaţiuni garantate de către emitenţi, 
persoane juridice române, precum şi reglementarea 
drepturilor şi obligaţiilor conferite de acestea 
deţinătorilor lor.  

S -  Adoptată 
pe 14.06.2022 
CD -  ECON 
și BUG 
pt.raport 
comun 

TDR: 
27.06.2022 



 

Nr. 
crt 

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

9 

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  

 
 
 
 

10 

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 

11 

PLx 
458/2019 

 
L 

326/2019 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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 
CD -  IND 
pt. raport  

TDR: 
29.10.2019 

12 

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 

13 

PLx 
125/2022 

 
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 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2011, a Ordonanţei Guvernului nr.37/2007, a 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2011, precum şi a Legii 
nr.16/2017.  

S  - Adoptat pe 
14.03.2022 
CD - IND, 
MUN și TRSP 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
07.04.2022 

14 
PLx 

228/2022 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.31/2022 pentru modificarea şi completarea 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009. Intervenţiile legislative vizează 

S  - Adoptat pe 
14.03.2022 

TDR: 
24.05.2022 



 

Nr. 
crt 

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

 
L 

178/2022 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. 
(poz. II-42) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

instituirea unor măsuri care să conducă la creşterea 
numărului de clădiri renovate energetic cel puţin 
moderat. Totodată, se urmăreşte eficientizarea 
Programului naţional multianual privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, prin 
introducerea în lista cheltuielilor eligibile a unor 
lucrări de intervenţie care să conducă la o renovare, cel 
puţin moderată, precum şi a cheltuielilor necesare 
elaborării documentaţiei tehnico-economice. 

CD - IND, 
ADMIN și 
MED 
pt. raport 
comun 
 

15 

PLx 
352/2022 

 
L 

284/2022 

Proiect de Lege privind cerinţele de accesibilitate aplicabile 
produselor şi serviciilor. (poz. II-20) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2019/882 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind cerinţele de accesibilitate aplicabile 
produselor şi serviciilor, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 151/70 din 7 
iunie 2019. Potrivit proiectului, acesta vizează 
stabilirea cadrului legal pentru buna funcţionare a 
pieţei interne în ceea ce priveşte cerinţele de 
accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor, prin 
eliminarea şi prevenirea barierelor din calea liberei 
circulaţii a acestora. 

S  - Adoptat pe 
08.06.2022 
CD - IND, 
ANTRE 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
23.06.2022 

16 

PLx 
96/2022 

 
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 

Modificarea şi completarea Legii nr.265/2008, în 
scopul sporirii gradului de siguranţă rutieră şi reducerii 
pierderilor umane, materiale şi financiare cauzate de 
accidentele rutiere. Proiectul transpune prevederile 
Directivei (UE) 2019/1936 a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a 
Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranţei 
infrastructurii rutiere. 

S -  Adoptat pe 
07.03.2022 
CD -  TRSP 
pt. raport 

TDR: 
05.04.2022 

17 

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 
 

18 

PLx 
375/2022 

 
L 

Proiect de Lege pentru completarea art.11 alin.(1) din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii. (poz. II-39) 
 - Caracter: ordinar 

 Completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991. 
Proiectul vizează crearea cadrului legal necesar pentru 
executarea de lucrări de întreţinere periodică şi 
reparaţii curente la infrastructura sistemului naţional 

S -  Adoptat pe 
14.06.2022 
CD -  
ADMIN, 

TDR: 
27.06.2022 
 



 

Nr. 
crt 

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

256/2022 - Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor, precum şi instalaţiile aferente, inclusiv 
malurile şi talvegul albiilor minore, cu notificarea 
prealabilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum 
şi cu obligaţia aducerii la starea iniţială a investiţiilor 
executate de terţi în baza unor protocoale/contracte de 
colaborare. 

MED și JUR 
pt. raport 
comun 

19 

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 

20 

PLx 
219/2022 

 
L 

175/2022 

Proiect de Lege privind protecţia avertizorilor în interes 
public. (poz. II- 3) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Cadrul general în materia protecţei persoanelor care 
raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care 
sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităţilor, 
instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept 
public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de 
drept privat, vizând transpunerea în legislaţia naţională 
a Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecţia 
persoanelor care raportează încălcări ale dreptului 
Uniunii. 

S -   Adoptat 
pe 19.04.2022 
CD - JUR  
pt. raport  
 

TDR: 
18.05.2022 

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

Nr. 
crt 

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

1 

Plx 
430/2021 

 
L 

533/2021 

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 -  Adoptată 
pe 07.12.2021 
S  - Adoptată 
pe 07.06.2022 
 

La 
promulgare 
din data de 
10.06.2022 

2 
PLx 

429/2021 
Proiect de lege privind precursorii de explozivi, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative. 

Reglementarea cadrului legal necesar aplicării în spaţiul 
juridic naţional a dispoziţiilor Regulamentului (UE) 

CD -  Adoptat 
pe 21.12.2021 

TDR: 
01.03.2022 



 

Nr. 
crt 

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

 
L 

33/2022 

(poz. I-a-11) 
 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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. 

S  - JUR și 
APĂR 
pt. raport 
comun 
 

3 

PLx 
600/2021 

 
L 

410/2021 

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 -  Adoptat pe 
08.03.2022 
S -  JUR și 
APĂR 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
29.03.2022 

4 

PLx 
184/2022 

 
L 

345/2022 

Lege pentru ratificarea Protocolului semnat de 
partea română la Bucureşti, la 5 martie 2020, la 
Acordul dintre Guvernul României, Guvernul 
Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al 
Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind 
înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, 
semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002.  
(poz. II- 31) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Ratificarea Protocolului semnat de partea română la 
Bucureşti, la 5 martie 2020, la Acordul dintre Guvernul 
României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri 
al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea 
Batalionului multinaţional de geniu, semnat la Budapesta la 18 
ianuarie 2002. Protocolul vizează, potrivit expunerii de motive, 
extinderea zonei de responsabilitate a batalionului la bazinul 
fluviului Dunărea, pe lângă cel existent deja, şi anume bazinul 
de recepţie al râului Tisa. 

CD -  Adoptată 
pe 25.05.2022 
S  - Adoptată 
pe 20.06.2022 

 

5 

PLx 
185/2022 

 
L 

391/2022 

Proiect de Lege privind stabilirea cadrului 
organizatoric în scopul operaţionalizării la nivel 
naţional a Sistemului de intrare/ieşire şi a 
Sistemului european de informaţii şi de autorizare 
privind călătoriile. (poz. II- 34) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaţionalizării la 
nivel naţional a Sistemului de intrare/ieşire şi a Sistemului 
european de informaţii şi de autorizare privind călătoriile. 

CD -  Adoptată 
pe 15.06.2022 
S  - JUR, 
APĂR și 
INFOCOM 
Pt. raport 
comun 

TDR: 
06.09.2022 

6 

PLx 
479/2021 

 
L 

321/2021 

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 -   Adoptată 
pe 11.10.2021 
CD - Adoptată 
pe 21.06.2022 

La SG din 
data de 
21.06.2022 

7 
PLx 

98/2022 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de 

Transpunerea Directivei (UE) 2019/520 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 19 martie 2019 privind 

S -  Adoptată 
pe 07.03.2022 

La SG din 
data de 



 

Nr. 
crt 

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

 
L 

24/2022 

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 

interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică şi 
facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la 
neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii.  

CD -  Adoptată 
pe 21.06.2022 

21.06.2022 

8 

PLx 
197/2022 

 
L 

176/2022 

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea şi 
utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a 
cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul 
„Cooperare teritorială europeană”, în perioada 
2014-2020. (poz. II-30) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.29/2015. Proiectul instituie cadrul legal privind asigurarea 
supracontractării în cadrul programelor ENI, respectiv 
Programul operaţional comun Romania-Ucraina 2014-2020 şi 
Programul operaţional comun Romania-Republica Moldova 
2014-2020.  

S -  Adoptată 
pe 11.04.2022 
CD -  Adoptată 
pe 21.06.2022 
 

La SG din 
data de 
21.06.2022 

9 

PLx 
428/2021 

 
L 

532/2021 

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) 
- Reexaminare 
- 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 22.06.2022 
S -   

 

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 

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) 

S -  Adoptată 
pe 10.11.2021 
CD -  Adoptată 
pe 02.03.2022 

Legea 
nr.69/2022 



 

Nr. 
crt 

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

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. 

12 

Plx 
30/2022 

 
L 

12/2022 

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

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

S -  Adoptată 
pe 07.02.2022 
CD - Adoptată 
pe 14.03.2022 
 

Legea 
nr.80/2022 

13 

PLx 
178/2021 

 
L 

49/2021 

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 -  Adoptată 
pe 14.03.2022 

Legea 
nr.81/2022 

14 

PLx 
594/2020 

 
L 

490/2020 

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 -  Adoptată 
pe 21.09.2020 
CD -  Adoptată 
pe 23.03.2022  
 

Legea 
nr.105/2020 

15 

PLx  
130/2022 

 
L 

 
Lege privind reglementarea activităţii prestatorului 
casnic. (poz. II-4) 
- Caracter: ordinar 

Desfăşurarea activităţilor casnice ocazionale, de către o 
persoană fizică având calitatea de prestator casnic, în folosul 
unei alte persoane fizice care are calitatea de beneficiar. 

S  - Adoptată 
pe 14.03.2022 
CD -  Adoptată 
pe 29.03.2022 

Legea 
nr.111/2022 



 

Nr. 
crt 

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

113/2022 - Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

16 

Plx 
124/2022 

 
L 

20/2022 

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 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015. Modificările 
vizează mai multe domenii, dintre care taxa pe valoarea 
adaugată, accize şi alte taxe speciale, dispoziţii privind regimul 
general al accizelor, dispoziţii privind alcoolul şi băuturile 
alcoolice, precum şi dispoziţii privind scutirile de la plata 
accizelor.  

S  - Adoptată 
pe 14.03.2022 
CD -  Adoptată 
pe 29.03.2022 
 

Legea 
nr.112/2022 

17 

PLx 
15/2022 

 
L 

77/2022 

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 
- Cameră decizională: Senatul 

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 -  Adoptată 
pe 15.02.2022 
S  - Adoptată 
pe 28.03.2022 
 

Legea nr. 
113/2022 

18 

PLx 
505/2021 

 
L 

315/2021 

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 -  Adoptată 
pe 15.10.2021 
CD -  Adoptată 
pe 05.04.2022 
 

Legea 
nr.120/2022 

19 

PLx 
334/2021 

 
L 

190/2021 

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 

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  - Adoptată 
pe 06.09.2021 
CD - Adoptată 
pe 05.04.2022 

Legea 
nr.122/2022 



 

Nr. 
crt 

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

- Cameră decizională: CD 

20 

PLx 
131/2022 

 
L 

541/2021 

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 

Punerea de acord a dispoziţiilor art.164 alin.(1) din Legea 
nr.287/2009 cu Decizia Curţii Constituţionale nr.601/2020 din 
16 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.88 din 27 ianuarie 2021. 

S  - Adoptată 
pe 14.03.2022 
CD -  Adoptată 
pe 20.04.2022 

Legea 
nr.140/2022 

21 

PLx 
387/2020 

 
L 

359/2020 

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 -  Adoptată 
pe 16.06.2020 
CD -  Adoptată 
pe 27.04.2022 
  

Legea nr. 
154/2022 

22 

PLx 
131/2021 

 
L 

194/2021 

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 -  Adoptată 
pe 26.05.2021 
S   -  Adoptată 
pe 16.05.2022 

Legea nr. 
172/2022 

23 

PLx 
132/2021 

 
L 

195/2021 

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 -  Adoptată 
pe 26.05.2021 
S  - Adoptată 
pe 16.05.2022 

Legea nr. 
173/2022 

24 

PLx 
17/2022 

 
L 

183/2022 

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

- Iniţiator: Guvern 

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

CD -  Adoptată 
pe 29.03.2022 
S -  Adoptată 
pe 18.05.2022 

Legea nr. 
179/2022 



 

Nr. 
crt 

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

- Cameră decizională:Senatul şi documente. 

25 

PLx  
139/2022 

 
L 

101/2022 

Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.121/2019 privind evaluarea şi gestionarea 
zgomotului ambiant. (poz. II-2) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.121/2019, în sensul 
transpunerii Directivei (UE) 2020/367 a Comisiei din 4 martie 
2020 de modificare a anexei III la Directiva 2002/49/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte 
stabilirea metodelor de evaluare a efectelor dăunătoare ale 
zgomotului ambiental. 

S -  Adoptată 
pe 21.03.2022 
CD - Adoptată 
pe 25.05.2022 

Legea nr. 
181/2022 
 

26 

PLx 
290/2022 

 
L 

281/2022 

Lege privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe. (poz. II- 60) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în domenii care nu 
fac obiectul legilor organice, de la încheierea primei sesiuni 
ordinare a anului 2022, până la reluarea lucrărilor 
Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 
2022. 

S -   Adoptată 
pe 18.05.2022 
CD - Adoptată 
pe 08.06.2022 
 

Legea nr. 
186/2022 

27 

PLx 
196/2022 

 
L 

153/2022 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.126/2018 privind pieţele de instrumente 
financiare. (poz. II-7) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.126/2018, în vederea 
transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 
(UE) 2019/2177 a Parlamentului European şi a Consiliului din 
18 decembrie 2019 de modificare a Directivei 2009/138/CE 
privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de 
asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), a Directivei 
2014/65/UE privind pieţele instrumentelor financiare şi a 
Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării 
terorismului. 

S -  Adoptată 
pe 11.04.2022 
CD -  Adoptată 
pe 08.06.2022 

Legea nr. 
188/2022 

  
IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    

    
Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

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



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a 
bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de 
sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente 
anului 2011.  
(poz. I-c-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

Raport depus 
pe data de 
23.10.2013 
 

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 

6 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

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

 
Raport depus 
pe data de 
25.06.2014 

 
 
 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
 

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  
 
 

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.  

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 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 (poz. I-c-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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). 

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 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

14 

PLx  
281/2017 

 
L 

364/2017 
 

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

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Cameră decizională: CD+Senat 

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 
 
 

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 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
LEGENDA 

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

APAR 
POL EXT 

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

 

CAE 
CROMANII 
CONST 
ȘT 
TIN 
ANTRE 

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

ale Camerei Deputaţilor 
( la data de  27  iunie 2022 ) 

I.  În perioada  20  –  23 iunie 2022  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 36 rapoarte, din care 2 rapoarte 

suplimentare și  1 raport comun pentru sedințele comune cu Senatul.                . 
Comisiile permanente au depus  68 avize. 
Cele 36 rapoarte depuse sunt: 

♦ rapoarte de adoptare                                 33 
♦ rapoarte de respingere      3 

Rapoartele elaborate se referă la: 
♦ Ordonanțede urgență ale Guvernului    8  
♦ Ordonanțe ale Guvernului     1 
♦ Proiecte de legi și propuneri legislative     27  

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă.  
La comisii se află în prezent 1074 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  129 pentru raport 

suplimentar. 
       La comisii se află  14 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  1088  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 323 

♦ rapoarte suplimentare 
73 32 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 12 

TOTAL 721 367 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                   ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada 20 – 23  iunie  2022 

I. Comisia economică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

75/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG 
nr.3/2022 pentru modificarea şi 
completarea OUG nr.118/2021 privind 
stabilirea unei scheme de compensare 
pentru consumul de energie electrica şi 
gaze naturale pentru sezonul rece 2021-
2022, precum şi pentru completarea OG 
nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi 
persoanelor care domiciliază sau lucrează 
în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” – 
raport comun cu Comisia pentru 
industrii și Comisia pentru muncă 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.118/2021, în sensul 
acordării de scheme de sprijin pentru 
consumatorii casnici şi non-casnici, în vederea 
asigurării în plan economic şi social a unui nivel 
ridicat de protecţie a vieţii, sănătăţii şi securităţii 
consumatorilor, precum şi a garantării dreptului 
acestora cu privire la continuarea activităţii şi a 
traiului de zi cu zi în condiţii decente. De 
asemenea, proiectul vizează sprijinirea agenţilor 
economici care se confruntă cu creşterile 
accentuate de preţuri la energie electrică şi gaze 
naturale, în scopul evitării unor disfuncţionalităţi 
majore în lanţurile de producţie şi distribuţie pe 
toate segmentele de piaţă de la industria 
prelucrătoare până la piaţa de consum. 
 

Guvern 
5.04.22 
24.05.22 
8.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(290/R din 
20.06.22) 



 

2 
PLx 

193/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.27/2022 privind măsurile aplicabile 
clienţilor finali din piaţa de energie 
electrică şi gaze naturale în perioada 1 
aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul energiei – 
raport comun cu Comisia pentru buget, 
Comisia pentru industrii și Comisia 
pentru muncă 

Stabilirea unor măsuri aplicabile clienţilor finali 
din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în 
perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum 
şi modificarea şi completarea unor acte 
normative. Proiectul vizează acordarea unei 
scheme de sprijin pentru consumatorii casnici şi 
non - casnici, în vederea asigurării în plan 
economic şi social a unui nivel ridicat de 
protecţie a vieţii, sănătăţii şi securităţii 
consumatorilor, precum şi garantării dreptului 
acestora cu privire la continuarea activităţilor 
economice şi a traiului de zi cu zi în condiţii 
decente. Totodată, cheltuielile determinate de 
plata compensaţiilor vor fi asigurate pe seama 
impozitului pe veniturile suplimentare realizate 
de producătorii de energie electrică şi gaze 
naturale. Măsurile de sprijin prevăzute în 
prezentul proiect vor atenua creşterile de preţuri 
la energie electrică şi gaze naturale la 
consumatorii casnici şi non-casnici şi vor asigura 
continuitatea efectelor multiplicatoare pozitive în 
economie 

Guvern 

 
8.06.22 
20.06.22 
21.06.22 

 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(301/R din 
21.06.22) 

3 
PLx 

350/2022 

Proiect de Lege privind supravegherea 
prudenţială a societăţilor de servicii de 
investiţii financiare, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative – raport comun cu Comisia 
pentru buget 

Transpunerea Directivei (UE) 2019/2034 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 27 
noiembrie 2019 privind supravegherea 
prudenţială a firmelor de investiţii şi de 
modificare a Directivelor 2002/87/CE, 
2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 
2014/59/UE şi 2014/65/UE şi prin asigurarea 
aplicării prevederilor Regulamentului (UE) 
2019/2033 al Parlamentului European 

Guvern 
20.06.22 

 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(313/R din 
22.06.22) 



 

4 
PLx 

351/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2012 privind 
organismele de plasament colectiv în 
valori mobiliare şi societăţile de 
administrare a investiţiilor, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.297/2004 privind piaţa de capital, a 
Legii nr.74/2015 privind administratorii de 
fonduri de investiţii alternative, precum şi 
a Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare şi operaţiuni de 
piaţă – raport comun cu Comisia pentru 
buget 

Transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 
(UE) 2019/1160 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a 
Directivelor 2009/65/CE şi 2011/61/UE în ceea 
ce priveşte distribuţia transfrontalieră a 
organismelor de plasament colectiv, precum şi a 
unor prevederi ale Directivei 2007/36/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 11 
iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi 
ale acţionarilor în cadrul societăţilor comerciale 
cotate la bursă 

Guvern 
 

20.06.22 
 

Raport de 
aprobare  

(314/R din 
22.06.22) 

5 
PLx 

194/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă şi a altor acte normative – 
raport comun cu Comisia juridică 

Transpunerea Directivei (UE) 2019/1023 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 
iunie 2019 privind cadrele de restructurare 
preventivă, remiterea de datorie şi decăderile, 
precum şi măsurile de sporire a eficienţei 
procedurilor de restructurare, de insolvenţă şi de 
remitere de datorie şi de modificare a Directivei 
(UE) 2017/1132 (Directiva privind restructurarea 
şi insolvenţă). Proiectul vizează modificarea şi 
completarea Legii nr.85/2014, în sensul instituirii 
unor proceduri de prevenire a insolvenţei la care 
pot recurge debitorii aflaţi în dificultate şi, 
respectiv, a unor proceduri colective de 
insolvenţă pentru acoperirea pasivului 
debitorului, în cadrul cărora debitorul 
beneficiază, atunci când este posibil, de şansa de 
redresare a activităţii sale 

Guvern 

 
14.06.22 
21.06.22 

 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(318/R din 
22.06.22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
II. Comisia pentru buget 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 151/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.18/2021 privind 
modificarea şi completarea 
art.8 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.43/2020 pentru aprobarea 
unor măsuri de sprijin 
decontate din fonduri 
europene, ca urmare a 
răspândirii coronavirusului 
COVID-19, pe perioada stării 
de urgenţă – raport comun 
cu Comisia pentru muncă 

Modificarea şi completarea art.8 din OUG nr.43/2020. 
Intervenţiile legislative vizează posibilitatea ca 
stimulentul de risc să fie acordat şi altor categorii de 
personal medical, pentru a nu se crea discriminări, 
propunându-se reglementarea expresă ca aceste categorii 
de persoane, prevăzute la art.8 alin.(1), să beneficieze de 
un singur stimulent lunar, chiar dacă îşi desfăşoară 
activitatea în una sau mai multe unităţi angajatoare sau 
cabinete medicale. De asemenea, se urmăreşte clarificarea 
noţiunii de „pacient suspectˮ şi instituirea normei conform 
căreia, pentru punerea în aplicare a prevederilor art.8, să 
se elaboreze norme metodologice aprobate prin ordin al 
preşedintelui CNAS 

Guvern 
27.04.21 
14.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(292/R din 
21.06.22) 

2 PLx 193/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.27/2022 privind măsurile 
aplicabile clienţilor finali din 
piaţa de energie electrică şi 
gaze naturale în perioada 1 
aprilie 2022-31 martie 2023, 
precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte 
normative din domeniul 
energiei – raport comun cu 
Comisia economică, 
Comisia pentru industrii și 
Comisia pentru muncă 

Stabilirea unor măsuri aplicabile clienţilor finali din piaţa 
de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 
2022-31 martie 2023, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative. Proiectul vizează 
acordarea unei scheme de sprijin pentru consumatorii 
casnici şi non - casnici, în vederea asigurării în plan 
economic şi social a unui nivel ridicat de protecţie a vieţii, 
sănătăţii şi securităţii consumatorilor, precum şi garantării 
dreptului acestora cu privire la continuarea activităţilor 
economice şi a traiului de zi cu zi în condiţii decente. 
Totodată, cheltuielile determinate de plata compensaţiilor 
vor fi asigurate pe seama impozitului pe veniturile 
suplimentare realizate de producătorii de energie electrică 
şi gaze naturale. Măsurile de sprijin prevăzute în prezentul 
proiect vor atenua creşterile de preţuri la energie electrică 
şi gaze naturale la consumatorii casnici şi non-casnici şi 
vor asigura continuitatea efectelor multiplicatoare pozitive 
în economie 

Guvern 

 
8.06.22 
20.06.22 
21.06.22 

 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(301/R din 
21.06.22) 



 

3 PLx 301/2022 

Proiect de Lege privind unele 
măsuri pentru reducerea 
riscului seismic al clădirilor – 
raport comun cu Comisia 
pentru administrație 

Instituirea unor măsuri pentru reducerea riscului seismic 
al clădirilor. Măsurile propuse vizează, printre altele: 
definirea claselor de risc seismic în concordanţă cu 
reglementarea tehnică „Cod de proiectare seismică Partea 
a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor 
existenteˮ, introducerea, pe lângă prevederile referitoare 
la expertizarea tehnică a clădirilor cu destinaţia de unităţi 
sau instituţii de învăţământ în care se desfăşoară activităţi 
didactice, aflate în patrimoniul instituţiilor publice, şi 
prevederi pentru clădirile cu destinaţia de spital, 
policlinică sau dispensar policlinic, introducerea evaluării 
vizuale rapide ca etapă premergătoare realizării expertizei 
tehnice, în scopul obţinerii unei imagini de ansamblu cu 
privire la vulnerabilitatea seismică a fondului construit, 
pentru a caracteriza tipurile reprezentative de clădiri şi a 
facilita prioritizarea intervenţiilor în cadrul diferitelor 
programe, introducerea obligativităţii autorităţilor 
administraţiei publice locale de a transmite, către 
MDLPA, rapoartele anuale privind acţiunile întreprinse 
pentru reducerea riscului seismic al clădirilor existente, 
finanţării acţiunilor de reducere a riscului seismic de la 
bugetul de stat la clădirile multietajate cu destinaţia 
principală de locuinţă, precum şi la clădirile aflate în 
proprietatea sau administrarea autorităţiilor şi instituţiilor 
administraţiei publice centarel sau locale, încadrate prin 
raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI sau 
RSII, finanţarea nerambursabilă de la bugetul de stat, 
inculsiv finanţarea acordată pentru persoanele juridice, 
proprietari de imobile cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţă, acordată în baza unei scheme de ajutor de stat, 
care se va aproba prin ordin al ministrului dezvoltării, 
lucrărilor publice şi administraţiei 

Guvern 
 

20.06.22 
21.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(305/R din 
21.06.22) 

4 PLx 261/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
unor acte normative din 
domeniul fondurilor europene 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/1999 şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2009. Potrivit expunerii de motive, 
proiectul instituie măsuri care conduc la efectuarea de 
reglaje la nivelul bugetului de stat, ţinând cont de rolul şi 
responsabilităţile fiecărui ordonator principal de credite 
stabilite în cadrul mecanismelor utilizării sumelor aferente 
fondului de indisponibilităţi temporare, atât pentru 
fondurile aferente programelor PHARE, ex-ISPA, 
SAPARD cât şi pentru programele aferente perioadei de 

Guvern 
 

20.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(310/R din 
22.06.22) 



 

programare 2017-2013 

5 PLx 350/2022 

Proiect de Lege privind 
supravegherea prudenţială a 
societăţilor de servicii de 
investiţii financiare, precum şi 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative – raport comun 
cu Comisia economică 

Transpunerea Directivei (UE) 2019/2034 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind 
supravegherea prudenţială a firmelor de investiţii şi de 
modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE şi 2014/65/UE şi 
prin asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului 
(UE) 2019/2033 al Parlamentului European 

Guvern 
 

20.06.22 
 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(313/R din 
22.06.22) 

6 PLx 351/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2012 
privind organismele de 
plasament colectiv în valori 
mobiliare şi societăţile de 
administrare a investiţiilor, 
precum şi pentru modificarea 
şi completarea Legii 
nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, a Legii nr.74/2015 
privind administratorii de 
fonduri de investiţii 
alternative, precum şi a Legii 
nr. 24/2017 privind emitenţii 
de instrumente financiare şi 
operaţiuni de piaţă – raport 
comun cu Comisia 
economică 

Transpunerea în legislaţia naţională a Directivei (UE) 
2019/1160 a Parlamentului European şi a Consiliului din 
20 iunie 2019 de modificare a Directivelor 2009/65/CE şi 
2011/61/UE în ceea ce priveşte distribuţia transfrontalieră 
a organismelor de plasament colectiv, precum şi a unor 
prevederi ale Directivei 2007/36/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 11 iulie 2007 privind 
exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul 
societăţilor comerciale cotate la bursă 

Guvern 
 

20.06.22 
 

Raport de 
aprobare  

(314/R din 
22.06.22) 

7 PLx 225/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.28/2022 pentru modificarea 
unor acte normative – raport 
comun cu Comisia pentru 
administrație și Comisia 
pentru apărare 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.15/2022, în sensul instituirii dreptului pentru 
persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau 
apatrizi, aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona 
conflictului armat din Ucraina, de a deconta cheltuielile cu 
cazarea pentru aceştia, în cuantum de 50 de lei/zi/persoană 
găzduită, din bugetul inspectoratelor judeţene pentru 
situaţii de Urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă Bucureşti-Ilfov precum şi modificarea Legii 
nr.273/2006, în sensul introducerii posibilităţii sprijinirii 
unităţilor administrativ-teritoriale din statele vecine care 
se confruntă cu dificultăţi în gestionarea afluxului de 

Guvern 
16.05.22 
25.05.22 

Raport de 
aprobare  

(315/R din 
22.06.22) 



 

 
III. Comisia pentru industrii 

persoane care provin din zona conflictului armat 

8 PLx 198/2022 

Proiect de Lege privind 
stabilirea unor măsuri 
referitoare la executarea 
sancţiunilor contravenţionale 
aplicate în temeiul art.4 
alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.129/2021 privind 
implementarea formularului 
digital de intrare în România 
– raport comun cu Comisia 
juridică 

Anularea tuturor amenzilor aplicate pentru necompletarea 
formularul digital de intrare în Romania (PLF) şi 
returnarea tuturor sumelor încasate de catre stat din plata 
parţială sau totală a amenzilor 

35 parlam. 
10.05.22 
7.06.22 
21.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(322/R din 
22.06.22) 

9 Plx 730/2018 

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii 
nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscal – raport 
comun cu Comisia juridică 

Modificarea şi completarea Legii nr.207/2015, astfel încât 
executarea silită şi, în special, popririle înfiinţate de 
organele fiscale să fie supuse procedurii de încuviinţare a 
executării silite de către instanţele de executare, respectiv, 
ca activitatea de instituire a măsurilor asigurătorii şi 
executarea silită a creanţelor fiscale datorate bugetului 
general consolidat să fie încuviinţată de instanţele 
competente potrivit dispoziţiilor Legii nr.134/2010, 
inclusiv în ceea ce priveşte modalităţile concrete de 
executare silită 

26 parlam. 
22.03.22 
31.05.22 

Raport 
suplimentar 

de respingere 
(245/RS din 

22.06.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 75/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
OUG nr.3/2022 pentru modificarea şi 
completarea OUG nr.118/2021 
privind stabilirea unei scheme de 
compensare pentru consumul de 
energie electrica şi gaze naturale 
pentru sezonul rece 2021-2022, 
precum şi pentru completarea OG 
nr.27/1996 privind acordarea de 
facilităţi persoanelor care domiciliază 
sau lucrează în unele localităţi din 
Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 
Biosferei „Delta Dunării” – raport 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2021, în sensul acordării de 
scheme de sprijin pentru consumatorii casnici şi non-
casnici, în vederea asigurării în plan economic şi 
social a unui nivel ridicat de protecţie a vieţii, 
sănătăţii şi securităţii consumatorilor, precum şi a 
garantării dreptului acestora cu privire la continuarea 
activităţii şi a traiului de zi cu zi în condiţii decente. 
De asemenea, proiectul vizează sprijinirea agenţilor 
economici care se confruntă cu creşterile accentuate 
de preţuri la energie electrică şi gaze naturale, în 
scopul evitării unor disfuncţionalităţi majore în 
lanţurile de producţie şi distribuţie pe toate 

Guvern 
5.04.22 
24.05.22 
8.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(290/R din 
20.06.22) 



 

comun cu Comisia economică și 
Comisia pentru muncă 

segmentele de piaţă de la industria prelucrătoare până 
la piaţa de consum. 

2 PLx 
193/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.27/2022 privind măsurile aplicabile 
clienţilor finali din piaţa de energie 
electrică şi gaze naturale în perioada 1 
aprilie 2022-31 martie 2023, precum 
şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul 
energiei – raport comun cu Comisia 
economică, Comisia pentru buget, și 
Comisia pentru muncă 

Stabilirea unor măsuri aplicabile clienţilor finali din 
piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 
1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi modificarea 
şi completarea unor acte normative. Proiectul vizează 
acordarea unei scheme de sprijin pentru consumatorii 
casnici şi non - casnici, în vederea asigurării în plan 
economic şi social a unui nivel ridicat de protecţie a 
vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor, precum 
şi garantării dreptului acestora cu privire la 
continuarea activităţilor economice şi a traiului de zi 
cu zi în condiţii decente. Totodată, cheltuielile 
determinate de plata compensaţiilor vor fi asigurate 
pe seama impozitului pe veniturile suplimentare 
realizate de producătorii de energie electrică şi gaze 
naturale. Măsurile de sprijin prevăzute în prezentul 
proiect vor atenua creşterile de preţuri la energie 
electrică şi gaze naturale la consumatorii casnici şi 
non-casnici şi vor asigura continuitatea efectelor 
multiplicatoare pozitive în economie 

Guvern 

 
8.06.22 
20.06.22 
21.06.22 

 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(301/R din 
21.06.22) 

3 PLx 
499/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice, pentru modificarea 
Legii nr.99/2016 privind achiziţiile 
sectoriale, pentru modificarea Legii 
nr.100/2016 privind concesiunile de 
lucrări şi concesiunile de servicii 
precum şi pentru modificarea art.25 
alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente 
acestora – raport comun cu Comisia 
juridică 

Crearea unui cadru normativ mai clar şi favorabil 
pentru adoptarea unor măsuri practice ce vor conduce 
la creşterea performanţei autorităţilor publice locale 
în administrarea şi organizarea investiţiilor şi 
obiectivelor de interes local, în vederea transpunerii 
prevederilor comunitare în legislaţia naţională 

23 
deputați 

19.04.22 
21.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(302/R din 
21.06.22) 

4 PLx 
342/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice, Legii nr.99/2016 
privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 
100/2016 privind concesiunile de 

Modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul achiziţiilor publice, respectiv Legea 
nr.98/2016, Legea nr.99/2016, şi Legea nr.100/2016, 
în vederea corelării legislaţiei primare cu cea 
secundară din acest domeniu. Potrivit expunerii de 

134 
deputați 

20.06.22 
21.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(303/R din 
21.06.22) 



 

lucrări şi concesiunile de servicii, 
precum şi a Legii nr.101/2016 privind 
remediile şi căile de atac în materie de 
atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor sectoriale şi a 
contractelor de concesiune de lucrări 
şi concesiune de servicii, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionrea 
Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor – raport comun cu 
Comisia juridică 

motive, intervenţiile legislative vizează mărirea 
pragurilor privind valoarea achiziţiilor directe, 
reducerea termenelor de evaluare a ofertelor, astfel 
încât procedurile să fie finalizate într-un termen 
rezonabil, precum şi limitarea susţinerii terţului în 
procedura simplificată 

5 PLx 
428/2021 

Cererea de reexaminare a Legii pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul comunicaţiilor 
electronice şi pentru stabilirea unor 
măsuri de facilitare a dezvoltării 
reţelelor de comunicaţii electronice – 
raport comun cu Comisia pentru 
administrație, Comisia juridică, 
Comisia pentru tehnologia 
informației și Comisia pentru 
constituționalitate 

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 

Guvern 20.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(304/R din 
21.06.22) 

6 PLx 
172/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.19/2022 privind unele măsuri 
referitoare la garanţiile de bună 
execuţie constituite în cadrul 
contractelor de achiziţie publică şi al 
contractelor sectoriale – raport 
comun cu Comisia juridică 

Reglementarea unor măsuri referitoare la garanţiile 
de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de 
achiziţie publică şi al contractelor sectoriale, având în 
vedere iminenţa falimentului unui asigurător cu cotă 
de piaţă ridicată pe segmentul asigurărilor, pentru a 
evita riscul major de neutilizare a fondurilor 
europene 

Guvern 
21.06.22 
22.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(311/R din 
22.06.22) 

7 PLx 
280/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea 
Legii nr.56/1997 pentru aplicarea 
prevederilor Convenţiei privind 
interzicerea dezvoltării, producerii, 
stocării şi folosirii armelor chimice şi 
distrugerea acestora – raport comun 
cu Comisia pentru apărare 

Modificarea Legii nr.56/1997. Proiectul vizează 
schimbarea denumirii autorităţii naţionale pentru 
aplicarea prevederilor Convenţiei din Agenţie, în 
ANCEX, aplicarea principiului liberei circulaţii a 
mărfurilor între statele membre ale Uniunii 
Europene, actualizarea valorii amenzilor 
contravenţionale, modificarea unui articol din 
cuprinsul legii care nu corespunde prevederilor 
Convenţiei, prcum şi adăugare la lista 1A de 
substanţe chimice supuse controlului a patru noi 
familii de substanţe chimice 

Guvern 
7.06.22 
21.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(312/R din 
22.06.22) 



 

 
 

8 PLx 99/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.9/2022 
privind instalaţiile portuare de 
preluare a deşeurilor provenite de la 
nave – raport comun cu Comisia 
pentru mediu 

Transpunerea Directivei (UE) 2019/883 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 17 
aprilie 2019 privind instalaţiile portuare de preluare 
pentru predarea deşeurilor provenite de la nave, de 
modificare a Directivei 2010/65/UE şi de abrogare a 
Directivei 2000/59/CE, publicată în Jurnalul Oficial 
seria L nr.151 din 7 iunie 2019. Proiectul vizează 
instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite 
de la nave, în scopul creării cadrului legal pentru 
protejarea mediului marin, în mod special a 
ecosistemului marin Marea Neagră, împotriva 
efectelor negative a deversărilor ilegale de deşeuri 
provenite de la navele care folosesc porturile 
româneşti, prin îmbunătăţirea procesului de 
predare/primire controlată în instalaţiile portuare de 
preluare a deşeurilor provenite de la nave, corelată cu 
revizuirea formalităţilor de raportare pentru 
monitorizarea navelor la sosirea în şi/sau la plecarea 
din porturi. De asemenea, se preconizează abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile 
portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi 
a reziduurilor mărfii. 

Guvern 
24.05.22 
15.06.22 

Raport de 
aprobare  

(320/R din 
22.06.22) 

9 PLx 
257/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.43/2022 privind regimul de control 
al operaţiunilor cu produse cu dublă 
utilizare – raport comun cu Comisia 
pentru apărare și Comisia pentru 
politică externă 

Adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Regulamentului (UE) 2021/821 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 
2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru 
controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, 
asistenţei tehnice, tranzitului şi transferului de 
produse cu dublă utilizare (reformare), prin care 
Departamentul pentru Controlul Exporturilor - 
ANCEX din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, 
care este autoritatea naţională în domeniul 
controlului exporturilor de produse cu dublă utilizare, 
poate să extindă controlul operaţiunilor cu produse 
cu dublă utilizare, în special exportul de produse de 
supraveghere cibernetică, dacă produsele respective 
sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, unei 
utilizări legate de represiunea internă şi/sau de 
comiterea unor încălcări flagrante ale drepturilor 
omului sau ale dreptului internaţional umanitar 

Guvern 
7.06.22 
21.06.22 

Raport de 
aprobare  

(321/R din 
22.06.22) 



 

 
IV. Comisia pentru agricultură 

 
V. Comisia pentru drepturile omului 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
531/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18 
din 19 februarie 1991 – 
raport comun cu Comisia 
juridică 

Modificarea şi completarea Legii nr.18/1991. Potrivit 
expunerii de motive, iniţiativa vizează soluţionarea lacunei 
legislative potrivit căreia, la oraşe, detinătorii, proprietarii 
persoane juridice, ai clădirilor edificate de fostele C.A.P., 
fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele 
organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum nu pot, 
conform legii, să-şi înscrie nici clădirile, nici terenul în 
Registrul agricol 

16 
deputați 

20.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(293/R din 
21.06.22) 

2 PLx 22/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar 
nr.18/1991 – raport comun 
cu  Comisia pentru mediu, 
și Comisia juridică 

Modificarea şi completarea art.92 din Legea nr.18/1991, în 
sensul reglementării unor aspecte referitoare la folosirea 
terenurilor agricole având o suprafaţă mai mare de 10 
hectare în scopul amplasării unor parcuri fotovoltaice 

34 
deputați 

20.06.22 
21.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(294/R din 
21.06.22) 

3 PLx 
149/2019 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar 
nr.18/1991 – raport comun 
cu   Comisia juridică 

Modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, în sensul 
exceptării de la scoaterea din circuitul agricol a terenurilor 
situate în extravilan pe care urmează a fi amplasate sere, 
solare şi răsadniţe. Potrivit expunerii de motive, intervenţiile 
preconizate sunt justificate de faptul că activităţile 
desfăşurate pe aceste terenuri sunt tot de natură agricolă, 
actuala reglementare descurajând iniţiativele de desfăşurare 
a activităţilor agricole în sere, solare şi răsadniţe 

15 
parlam. 

20.06.22 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(180/RS din 

21.06.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 - 

Avizul comun privind audierea 
candidaților pentru ocuparea  celor 
două posturi de membru în Colegiul 
Director al Consiliului Național pentru 
Combaterea Discriminării – raport 
comun Comisia juridică, Comisia 
pentru egalitate de șanse și comisiile 
similare de la Senat 

Ocuparea  celor două posturi de membru în 
Colegiul Director al Consiliului Național 
pentru Combaterea Discriminării 

- 9.06.22 

Raport comun  
de aprobare 
(12/RC din 
21.06.22) 



 

VI. Comisia pentru administrație 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 480/2017 

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

Modificarea art.52 alin.(14) din Legea nr.208/2015, în 
sensul stabilirii interdicţiei de a candida la alegerile 
parlamentare pentru persoanele care la data depunerii 
candidaturii au suferit condamnări penale definitive 

30 
parlam. 

24.05.22 
31.05.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(298/R din 
20.06.22) 

2 PLx 
109/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
locuinţei nr.114/1996 – raport 
comun cu Comisia juridică 

Modificarea şi completarea Legii nr.114/1996, în 
sensul stabilirii posibilităţii victimelor violenţei 
domestice de a beneficia de locuinţe de necesitate şi 
de locuinţe sociale. 

34 
parlam. 

8.06.22 
15.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(299/R din 
21.06.22) 

3 PLx 
339/2022 

Proiect de Lege privind zonele 
metropolitane, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative – raport comun 
cu Comisia juridică 

Stabilirea cadrului instituţional, obiectivele, 
competenţele şi instrumentele specifice politicii de 
dezvoltare metropolitană în România. Potrivit 
proiectului, obiectivele generale ale politicii de 
dezvoltare metropolitană în România sunt reducerea 
disparităţilor economice, sociale şi regionale prin 
consolidarea legăturilor urban-rural şi centru-
periferie, creşterea competitivităţii economice şi 
capacitatea regiunilor de a prospera într-o economie 
globală, creşterea coerenţei actului administrativ şi 
asigurarea unei mai bune guvernări locale, asigurarea 
şi îmbunătăţirea accesului tuturor cetăţenilor la 
servicii de interes general 

Guvern 15.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(300/R din 
21.06.22) 

4 PLx 
428/2021 

Cererea de reexaminare a Legii 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul 
comunicaţiilor electronice şi 
pentru stabilirea unor măsuri de 
facilitare a dezvoltării reţelelor de 
comunicaţii electronice – raport 
comun cu Comisia pentru 
industrii, Comisia juridică, 
Comisia pentru tehnologia 

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 

Guvern 20.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(304/R din 
21.06.22) 



 

informației și Comisia pentru 
constituționalitate 

intermediul serviciului „My Ancomˮ 

5 PLx 
301/2022 

Proiect de Lege privind unele 
măsuri pentru reducerea riscului 
seismic al clădirilor – raport 
comun cu Comisia pentru buget 

Instituirea unor măsuri pentru reducerea riscului 
seismic al clădirilor. Măsurile propuse vizează, printre 
altele: definirea claselor de risc seismic în 
concordanţă cu reglementarea tehnică „Cod de 
proiectare seismică Partea a III-a – Prevederi pentru 
evaluarea seismică a clădirilor existenteˮ, 
introducerea, pe lângă prevederile referitoare la 
expertizarea tehnică a clădirilor cu destinaţia de 
unităţi sau instituţii de învăţământ în care se 
desfăşoară activităţi didactice, aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, şi prevederi pentru clădirile cu 
destinaţia de spital, policlinică sau dispensar 
policlinic, introducerea evaluării vizuale rapide ca 
etapă premergătoare realizării expertizei tehnice, în 
scopul obţinerii unei imagini de ansamblu cu privire 
la vulnerabilitatea seismică a fondului construit, 
pentru a caracteriza tipurile reprezentative de clădiri şi 
a facilita prioritizarea intervenţiilor în cadrul 
diferitelor programe, introducerea obligativităţii 
autorităţilor administraţiei publice locale de a 
transmite, către MDLPA, rapoartele anuale privind 
acţiunile întreprinse pentru reducerea riscului seismic 
al clădirilor existente, finanţării acţiunilor de reducere 
a riscului seismic de la bugetul de stat la clădirile 
multietajate cu destinaţia principală de locuinţă, 
precum şi la clădirile aflate în proprietatea sau 
administrarea autorităţiilor şi instituţiilor 
administraţiei publice centarel sau locale, încadrate 
prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc 
seismic RsI sau RSII, finanţarea nerambursabilă de la 
bugetul de stat, inculsiv finanţarea acordată pentru 
persoanele juridice, proprietari de imobile cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţă, acordată în baza unei 
scheme de ajutor de stat, care se va aproba prin ordin 

Guvern 
 

20.06.22 
21.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(305/R din 
21.06.22) 



 

al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 
administraţiei 

6 PLx 
225/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.28/2022 pentru 
modificarea unor acte normative 
– raport comun cu Comisia 
pentru buget și Comisia pentru 
apărare 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.15/2022, în sensul instituirii dreptului pentru 
persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau 
apatrizi, aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona 
conflictului armat din Ucraina, de a deconta 
cheltuielile cu cazarea pentru aceştia, în cuantum de 
50 de lei/zi/persoană găzduită, din bugetul 
inspectoratelor judeţene pentru situaţii de 
Urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
Bucureşti-Ilfov precum şi modificarea Legii 
nr.273/2006, în sensul introducerii posibilităţii 
sprijinirii unităţilor administrativ-teritoriale din statele 
vecine care se confruntă cu dificultăţi în gestionarea 
afluxului de persoane care provin din zona 
conflictului armat 

Guvern 
16.05.22 
25.05.22 

Raport de 
aprobare  

(315/R din 
22.06.22) 

7 PLx 
174/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea art.12 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului 
Afacerilor Interne – raport 
comun cu Comisia pentru 
apărare 

Completarea articolului 12 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.30/2007, în sensul prevederii 
posibilităţii ca unităţile subordonate direcţiilor 
generale/direcţiilor din aparatul central al Ministerului 
Afacerilor Interne să dobândească personalitate 
juridică prin ordin al ministrului afacerilor interne 

Guvern 
 

21.06.22 
 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(316/R din 
22.06.22) 

8 PLx 
326/2022 

Proiect de Lege privind 
participarea personalului 
Ministerului Afacerilor Interne la 
Centrul de Excelenţă pentru 
Managementul Crizelor şi 
Răspuns la Dezastre – raport 
comun cu Comisia pentru 
apărare 

Instituirea condiţiilor în care personalul Ministerului 
Afacerilor Interne participă la Centrul de Excelenţă 
pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la 
Dezastre. Astfel, sunt avute în vedere, în principal: 
modalitatea de selecţie a personalului M.A.I. în 
vederea trimiterii în misiune la Centrul de Excelenţă, 
perioada pentru care personalul M.A.I. este trimis în 
misiune, procedura de trimitere în misiune, situaţiile 
de încetare a misiunii înainte de termen, precum şi 
drepturile de care urmează să beneficieze personalul 
M.A.I. trimis în misiune la Centrul de Excelenţă 

Guvern 
 

21.06.22 
 

Raport de 
aprobare  

(317/R din 
22.06.22) 



 

 
VII. Comisia pentru mediu 

9 PLx 
279/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative privind 
documentele de şedere eliberate 
cetăţenilor Uniunii Europene şi 
membrilor de familie ai acestora, 
precum şi în domeniul străinilor – 
raport comun cu Comisia 
pentru administrație și Comisia 
pentru apărare 

Modificarea şi completarea unor acte normative 
privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor 
Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, 
precum şi în domeniul străinilor. Potrivit expunerii de 
motive, proiectul cuprinde măsuri de armonizare a 
legislaţiei naţionale cu dispoziţiile Regulamentului 
(UE) nr.1157/2019 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea 
securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii 
şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor 
Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi 
exercită dreptul la liberă circulaţie 

Guvern 21.06.22 

Raport de 
aprobare 

(323/R din 
23.06.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

 
1 
 
 

PLx 22/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991 – 
raport comun cu  Comisia 
pentru agricultură, și Comisia 
juridică 

Modificarea şi completarea art.92 din Legea 
nr.18/1991, în sensul reglementării unor aspecte 
referitoare la folosirea terenurilor agricole având o 
suprafaţă mai mare de 10 hectare în scopul amplasării 
unor parcuri fotovoltaice 

34 
deputați 

20.06.22 
21.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(294/R din 
21.06.22) 

2 PLx 99/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.9/2022 
privind instalaţiile portuare de 
preluare a deşeurilor provenite de 
la nave – raport comun cu 
Comisia pentru industrii 

Transpunerea Directivei (UE) 2019/883 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind instalaţiile portuare de preluare pentru 
predarea deşeurilor provenite de la nave, de modificare 
a Directivei 2010/65/UE şi de abrogare a Directivei 
2000/59/CE, publicată în Jurnalul Oficial seria L 
nr.151 din 7 iunie 2019. Proiectul vizează instalaţiile 
portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave, 
în scopul creării cadrului legal pentru protejarea 
mediului marin, în mod special a ecosistemului marin 
Marea Neagră, împotriva efectelor negative a 
deversărilor ilegale de deşeuri provenite de la navele 
care folosesc porturile româneşti, prin îmbunătăţirea 
procesului de predare/primire controlată în instalaţiile 
portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave, 
corelată cu revizuirea formalităţilor de raportare pentru 
monitorizarea navelor la sosirea în şi/sau la plecarea 
din porturi. De asemenea, se preconizează abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile 

Guvern 
24.05.22 
15.06.22 

Raport de 
aprobare  

(320/R din 
22.06.22) 



 

 
VIII. Comisia pentru muncă 

portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a 
reziduurilor mărfii. 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

 
1 
 

PLx 75/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
OUG nr.3/2022 pentru 
modificarea şi completarea OUG 
nr.118/2021 privind stabilirea unei 
scheme de compensare pentru 
consumul de energie electrica şi 
gaze naturale pentru sezonul rece 
2021-2022, precum şi pentru 
completarea OG nr.27/1996 
privind acordarea de facilităţi 
persoanelor care domiciliază sau 
lucrează în unele localităţi din 
Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 
Biosferei „Delta Dunării” – raport 
comun cu Comisia economică și 
Comisia pentru industrii 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.118/2021, în sensul 
acordării de scheme de sprijin pentru 
consumatorii casnici şi non-casnici, în vederea 
asigurării în plan economic şi social a unui nivel 
ridicat de protecţie a vieţii, sănătăţii şi securităţii 
consumatorilor, precum şi a garantării dreptului 
acestora cu privire la continuarea activităţii şi a 
traiului de zi cu zi în condiţii decente. De 
asemenea, proiectul vizează sprijinirea agenţilor 
economici care se confruntă cu creşterile 
accentuate de preţuri la energie electrică şi gaze 
naturale, în scopul evitării unor disfuncţionalităţi 
majore în lanţurile de producţie şi distribuţie pe 
toate segmentele de piaţă de la industria 
prelucrătoare până la piaţa de consum. 

Guvern 
5.04.22 
24.05.22 
8.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(290/R din 
20.06.22) 

2 PLx 151/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2021 privind 
modificarea şi completarea art.8 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2020 pentru 
aprobarea unor măsuri de sprijin 
decontate din fonduri europene, ca 
urmare a răspândirii 
coronavirusului COVID-19, pe 
perioada stării de urgenţă – raport 
comun cu Comisia pentru buget 

Modificarea şi completarea art.8 din OUG 
nr.43/2020. Intervenţiile legislative vizează 
posibilitatea ca stimulentul de risc să fie acordat 
şi altor categorii de personal medical, pentru a 
nu se crea discriminări, propunându-se 
reglementarea expresă ca aceste categorii de 
persoane, prevăzute la art.8 alin.(1), să 
beneficieze de un singur stimulent lunar, chiar 
dacă îşi desfăşoară activitatea în una sau mai 
multe unităţi angajatoare sau cabinete medicale. 
De asemenea, se urmăreşte clarificarea noţiunii 
de „pacient suspectˮ şi instituirea normei 
conform căreia, pentru punerea în aplicare a 
prevederilor art.8, să se elaboreze norme 
metodologice aprobate prin ordin al 
preşedintelui CNAS 

Guvern 
27.04.21 
14.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(292/R din 
21.06.22) 



 

 
 
 
 

3 PLx 193/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.27/2022 privind 
măsurile aplicabile clienţilor finali 
din piaţa de energie electrică şi 
gaze naturale în perioada 1 aprilie 
2022-31 martie 2023, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul 
energiei – raport comun cu 
Comisia economică, Comisia 
pentru buget și Comisia pentru 
industrii 

Stabilirea unor măsuri aplicabile clienţilor finali 
din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în 
perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum 
şi modificarea şi completarea unor acte 
normative. Proiectul vizează acordarea unei 
scheme de sprijin pentru consumatorii casnici şi 
non - casnici, în vederea asigurării în plan 
economic şi social a unui nivel ridicat de 
protecţie a vieţii, sănătăţii şi securităţii 
consumatorilor, precum şi garantării dreptului 
acestora cu privire la continuarea activităţilor 
economice şi a traiului de zi cu zi în condiţii 
decente. Totodată, cheltuielile determinate de 
plata compensaţiilor vor fi asigurate pe seama 
impozitului pe veniturile suplimentare realizate 
de producătorii de energie electrică şi gaze 
naturale. Măsurile de sprijin prevăzute în 
prezentul proiect vor atenua creşterile de preţuri 
la energie electrică şi gaze naturale la 
consumatorii casnici şi non-casnici şi vor asigura 
continuitatea efectelor multiplicatoare pozitive în 
economie 

Guvern 

 
8.06.22 
20.06.22 
21.06.22 

 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(301/R din 
21.06.22) 

4 PLx 390/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.74/2021 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate, 
pentru modificarea art.299 alin.(4) 
din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, 
precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri cu privire la acordarea 
concediilor medicale – raport 
comun cu Comisia pentru 
sănătate 

Introducerea unor prevederi în sprijinul 
persoanelor asigurate aflate în incapacitate 
temporară de muncă, în sensul evaluării stării de 
sănătate şi pentru monitorizarea evoluţiei bolii, 
în etape de scurtă durată şi successive, în 
vederea recuperării capacităţii de muncă a 
persoanei asigurate şi reinserţia socio-
profesională a acesteia 

Guvern 
8.06.22 
20.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(309/R din 
22.06.22) 



 

 
IX. Comisia pentru sănătate 

 
X. Comisia peentru învățământ 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 457/2015 
Proiect de Lege privind realizarea 
unor venituri suplimentare de către 
unităţile medicale publice 

Asigurarea unor servicii, la cererea pacientului, în 
unitățile sanitare publice, urmând ca sumele rezultate 
din acordarea serviciilor în regim privat să se utilizeze 
pentru amortizarea, service-ul, reparațiile mijloacelor 
fixe ori a medicamentelor, materialelor și 
dispozitivelor medicale folosite în vederea furnizării 
serviciilor solicitate contra cost, 5% fiind destinat 
fondului de dezvoltare a spitalului, iar restul sumelor 
să se folosească exclusiv pentru acordarea unor 
sporuri salariale personalului unității medicale. 

92 
parlam. 

20.06.22 

Raport de 
respingere 
(308/R din 
22.06.22) 

2 PLx 390/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.74/2021 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate, pentru 
modificarea art.299 alin.(4) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri cu privire la 
acordarea concediilor medicale – 
raport comun cu Comisia pentru 
muncă 

Introducerea unor prevederi în sprijinul persoanelor 
asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, 
în sensul evaluării stării de sănătate şi pentru 
monitorizarea evoluţiei bolii, în etape de scurtă durată 
şi successive, în vederea recuperării capacităţii de 
muncă a persoanei asigurate şi reinserţia socio-
profesională a acesteia 

Guvern 
8.06.22 
20.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(309/R din 
22.06.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
315/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.69/2022 pentru modificarea 
şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 şi 
prorogarea unor termene 

Instituirea unor măsuri pentru a stimula elevii care obţin 
performanţe şcolare prin majorarea cuantumului 
stimulentelor financiare pentru elevii care obţin 
performanţe la olimpiadele naţionale, reglementarea 
posibilităţii ca elevii de la cursurile cu frecvenţă din 
învăţământul preuniversitar particular să beneficieze de 
bursă de performanţă, asigurarea unui cadru legal optim 

Guvern 
8.06.22 
15.06.22 
21.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(307/R din 
21.06.22) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pentru buna desfăşurarea olimpiadelor şcolare, prin 
stabilirea unui cuantum de 200 de lei/zi/participant 
pentru finanţarea organizării olimpiadelor naţionale 
şcolare, finanţarea se face de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Educaţiei. De asemenea, proiectul 
vizează crearea cadrului legal astfel încât autorităţile 
administraţiei publice locale să poată acorda din 
bugetele proprii, premii pentru elevii care au obţinut 
performanţe deosebite la olimpiade naţionale şi 
internaţionale şi la concursuri şi competiţii naţionale şi 
internaţionale. La nivelul învăţământul superior se 
creează condiţiile necesare pentru ca universităţile 
româneşti să desfăşoare întregul proces de învăţământ 
cu respectarea standardelor de calitate, valorificând 
componenta de digitalizare, a metodelor didactice 
alternative de predare-învăţare-evaluare, în format 
online. Totodată, proiectul cuprinde măsuri privind 
elevii care provin din zona conflictului armat din 
Ucraina, în sensul că, pentru anii şcolari 2022-2023 şi 
2023-2024, cetăţenii ucraineni cu statut de elev în 
sistemul naţional de învăţământ românesc, au dreptul să 
se înscrie în clasa a- IX-a, fără susţinerea evaluării 
naţionale, pe locuri speciale, şi peste numărul maxim de 
elevi cuprins în acea formaţiune/clasă 

2 PLx 
490/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.31/2007 privind 
reorganizarea şi funcţionarea 
Academiei Oamenilor de 
Ştiinţă din România 

Modificarea Legii nr.31/2007. Potrivit expunerii de 
motive, demersul legislativ urmăreşte actualizarea 
sediului instituţiei, stabilirea competenţelor prin 
aprobarea statutului Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România, prevederea posibilităţii stabilirii prin statut a 
regulilor de retragere a calităţii de membru al Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România, precum şi instituirea 
unor dispoziţii referitoare la salarizarea personalului 
instituţiei 

8 parlam. 21.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(319/R din 
22.06.22) 



 

 
XI. Comisia juridică 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
531/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18 
din 19 februarie 1991 – raport comun cu 
Comisia pentru agricultură 

Modificarea şi completarea Legii nr.18/1991. 
Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează 
soluţionarea lacunei legislative potrivit căreia, 
la oraşe, detinătorii, proprietarii persoane 
juridice, ai clădirilor edificate de fostele 
C.A.P., fostele asociaţii economice 
intercooperatiste şi fostele organizaţii şi 
entităţi ale cooperaţiei de consum nu pot, 
conform legii, să-şi înscrie nici clădirile, nici 
terenul în Registrul agricol 

16 deputați 20.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(293/R din 
21.06.22) 

2 PLx 
22/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991 – raport comun cu  Comisia 
pentru agricultură, și Comisia pentru 
mediu 

Modificarea şi completarea art.92 din Legea 
nr.18/1991, în sensul reglementării unor 
aspecte referitoare la folosirea terenurilor 
agricole având o suprafaţă mai mare de 10 
hectare în scopul amplasării unor parcuri 
fotovoltaice 

34 deputați 
20.06.22 
21.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(294/R din 
21.06.22) 

3 Plx 
233/2016 

Propunere legislativă privind interzicerea 
organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu 
caracter comunist şi a promovării cultului 
persoanelor vinovate de săvârşirea unor 
infracţiuni de genocid contra umanităţii şi 
de crime de război 

Interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi 
faptelor cu caracter comunist şi a promovării 
cultului persoanelor vinovate de săvârşirea 
unor infracţiuni de genocid contra umanităţii 
şi de crime de război 

29 parlam. 15.06.22 

Raport de 
respingere 
(295/R din 
21.06.22) 

4 PLx 
294/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.61/1991 pentru 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor 
norme de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice 

Modificarea şi completarea Legii nr.61/1991, 
în sensul înăspririi sancţiunilor pentru faptele 
privind imprimarea de însemne, înscrieri, 
desene sau imagini, fără drept, pe pereţii 
clădirilor şi gardurilor, respectiv dezlipirea 
sau distrugerea afişelor şi reclamelor legal 
amplasate 

23 deputați 15.06.22 

Raport de 
aprobare 

(296/R din 
21.06.22) 

5 PLx 
195/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea 
art.183 din Legea nr.78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie şi pentru dispunerea 
altor măsuri de transpunere a Directivei 
(UE) 2017/1371 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 

Transpunerea, la nivelul legislaţiei naţionale, 
a art.3 lin.(2) lit.c) pct.(i) şi art.11 alin.(1) 
lit.b) din Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 5 
iulie 2017 privind combaterea fraudelor 
îndreptate împotriva intereselor financiare ale 
Uniunii prin mijloace de drept penal 

Guvern 15.06.22 

Raport de 
aprobare 

(297/R din 
21.06.22) 



 

privind combaterea fraudelor îndreptate 
împotriva intereselor financiare ale 
Uniunii prin mijloace de drept penal 

6 Plx 
480/2017 

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

Modificarea art.52 alin.(14) din Legea 
nr.208/2015, în sensul stabilirii interdicţiei de 
a candida la alegerile parlamentare pentru 
persoanele care la data depunerii candidaturii 
au suferit condamnări penale definitive 

30 parlam. 
24.05.22 
31.05.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(298/R din 
20.06.22) 

7 PLx 
109/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii locuinţei nr.114/1996 – 
raport comun cu Comisia pentru 
administrație 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.114/1996, în sensul stabilirii posibilităţii 
victimelor violenţei domestice de a beneficia 
de locuinţe de necesitate şi de locuinţe 
sociale. 

34 parlam. 
8.06.22 
15.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(299/R din 
21.06.22) 

8 PLx 
339/2022 

Proiect de Lege privind zonele 
metropolitane, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative – raport comun cu Comisia 
pentru administrație 

Stabilirea cadrului instituţional, obiectivele, 
competenţele şi instrumentele specifice 
politicii de dezvoltare metropolitană în 
România. Potrivit proiectului, obiectivele 
generale ale politicii de dezvoltare 
metropolitană în România sunt reducerea 
disparităţilor economice, sociale şi regionale 
prin consolidarea legăturilor urban-rural şi 
centru-periferie, creşterea competitivităţii 
economice şi capacitatea regiunilor de a 
prospera într-o economie globală, creşterea 
coerenţei actului administrativ şi asigurarea 
unei mai bune guvernări locale, asigurarea şi 
îmbunătăţirea accesului tuturor cetăţenilor la 
servicii de interes general 

Guvern 15.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(300/R din 
21.06.22) 

9 PLx 
499/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice, pentru modificarea 
Legii nr.99/2016 privind achiziţiile 
sectoriale, pentru modificarea Legii 
nr.100/2016 privind concesiunile de 
lucrări şi concesiunile de servicii precum 
şi pentru modificarea art.25 alin.(l) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea 
şi sancţionarea neregulilor apărute în 

Crearea unui cadru normativ mai clar şi 
favorabil pentru adoptarea unor măsuri 
practice ce vor conduce la creşterea 
performanţei autorităţilor publice locale în 
administrarea şi organizarea investiţiilor şi 
obiectivelor de interes local, în vederea 
transpunerii prevederilor comunitare în 
legislaţia naţională 

23 deputați 
19.04.22 
21.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(302/R din 
21.06.22) 



 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora – raport comun cu 
Comisia pentru industrii 

10 PLx 
342/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice, Legii nr.99/2016 
privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări 
şi concesiunile de servicii, precum şi a 
Legii nr.101/2016 privind remediile şi 
căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de 
servicii, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionrea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor – raport 
comun cu Comisia pentru industrii 

Modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul achiziţiilor publice, 
respectiv Legea nr.98/2016, Legea 
nr.99/2016, şi Legea nr.100/2016, în vederea 
corelării legislaţiei primare cu cea secundară 
din acest domeniu. Potrivit expunerii de 
motive, intervenţiile legislative vizează 
mărirea pragurilor privind valoarea 
achiziţiilor directe, reducerea termenelor de 
evaluare a ofertelor, astfel încât procedurile să 
fie finalizate într-un termen rezonabil, precum 
şi limitarea susţinerii terţului în procedura 
simplificată 

134 deputați 
20.06.22 
21.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(303/R din 
21.06.22) 

11 PLx 
428/2021 

Cererea de reexaminare a Legii pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul comunicaţiilor 
electronice şi pentru stabilirea unor măsuri 
de facilitare a dezvoltării reţelelor de 
comunicaţii electronice – raport comun 
cu Comisia pentru industrii, Comisia 
pentru administrație,  Comisia pentru 
tehnologia informației și Comisia 
pentru constituționalitate 

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 

Guvern 20.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(304/R din 
21.06.22) 

12 PLx 
172/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.19/2022 privind unele măsuri 
referitoare la garanţiile de bună execuţie 
constituite în cadrul contractelor de 
achiziţie publică şi al contractelor 
sectoriale – raport comun cu Comisia 
pentru industrii 

Reglementarea unor măsuri referitoare la 
garanţiile de bună execuţie constituite în 
cadrul contractelor de achiziţie publică şi al 
contractelor sectoriale, având în vedere 
iminenţa falimentului unui asigurător cu cotă 
de piaţă ridicată pe segmentul asigurărilor, 
pentru a evita riscul major de neutilizare a 
fondurilor europene 

Guvern 
21.06.22 
22.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(311/R din 
22.06.22) 



 

13 PLx 
194/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă şi a altor acte normative – 
raport comun cu Comisia economică 

Transpunerea Directivei (UE) 2019/1023 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 
20 iunie 2019 privind cadrele de restructurare 
preventivă, remiterea de datorie şi decăderile, 
precum şi măsurile de sporire a eficienţei 
procedurilor de restructurare, de insolvenţă şi 
de remitere de datorie şi de modificare a 
Directivei (UE) 2017/1132 (Directiva privind 
restructurarea şi insolvenţă). Proiectul vizează 
modificarea şi completarea Legii nr.85/2014, 
în sensul instituirii unor proceduri de 
prevenire a insolvenţei la care pot recurge 
debitorii aflaţi în dificultate şi, respectiv, a 
unor proceduri colective de insolvenţă pentru 
acoperirea pasivului debitorului, în cadrul 
cărora debitorul beneficiază, atunci când este 
posibil, de şansa de redresare a activităţii sale 

Guvern 

 
14.06.22 
21.06.22 

 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(318/R din 
22.06.22) 

14 PLx 
198/2022 

Proiect de Lege privind stabilirea unor 
măsuri referitoare la executarea 
sancţiunilor contravenţionale aplicate în 
temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind 
implementarea formularului digital de 
intrare în România – raport comun cu 
Comisia pentru buget 

Anularea tuturor amenzilor aplicate pentru 
necompletarea formularul digital de intrare în 
Romania (PLF) şi returnarea tuturor sumelor 
încasate de catre stat din plata parţială sau 
totală a amenzilor 

35 parlam. 
10.05.22 
7.06.22 
21.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(322/R din 
22.06.22) 

15 PLx 
149/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991 – raport comun cu   Comisia 
pentru agricultură 

Modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, 
în sensul exceptării de la scoaterea din 
circuitul agricol a terenurilor situate în 
extravilan pe care urmează a fi amplasate 
sere, solare şi răsadniţe. Potrivit expunerii de 
motive, intervenţiile preconizate sunt 
justificate de faptul că activităţile desfăşurate 
pe aceste terenuri sunt tot de natură agricolă, 
actuala reglementare descurajând iniţiativele 
de desfăşurare a activităţilor agricole în sere, 
solare şi răsadniţe 

15 parlam. 20.06.22 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(180/RS din 

21.06.22) 

16 Plx 
730/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea 
Legii nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscal – raport comun cu 
Comisia pentru buget 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.207/2015, astfel încât executarea silită şi, în 
special, popririle înfiinţate de organele fiscale 
să fie supuse procedurii de încuviinţare a 
executării silite de către instanţele de 
executare, respectiv, ca activitatea de 

26 parlam. 
22.03.22 
31.05.22 

Raport 
suplimentar 

de respingere 
(245/RS din 

22.06.22) 



 

 
   XII. Comisia  pentru apărare 

instituire a măsurilor asigurătorii şi executarea 
silită a creanţelor fiscale datorate bugetului 
general consolidat să fie încuviinţată de 
instanţele competente potrivit dispoziţiilor 
Legii nr.134/2010, inclusiv în ceea ce priveşte 
modalităţile concrete de executare silită 

17 - 

Avizul comun privind audierea 
candidaților pentru ocuparea  celor două 
posturi de membru în Colegiul Director al 
Consiliului Național pentru Combaterea 
Discriminării – raport comun Comisia 
drepturile omului, Comisia pentru 
egalitate de șanse și comisiile similare 
de la Senat 

Ocuparea  celor două posturi de membru în 
Colegiul Director al Consiliului Național 
pentru Combaterea Discriminării 

- 9.06.22 

Raport comun  
de aprobare 
(12/RC din 
21.06.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 370/2022 

Proiect de Lege pentru 
realizarea capabilităţii 
operaţionale aeriene de 
tranziţie prevăzută în 
Concepţia de realizare 
graduală a capablităţii de 
apărare aeriană în cadrul 
programului "Avion multirol 
al Forţelor Aeriene " 

Realizarea capabilităţii operaţionale aeriene de tranziţie 
prevăzută în Concepţia de realizare graduală a 
capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului 
„Avion multirol al Forţelor Aeriene‟, prin atribuirea 
contractelor de achiziţie pentru pachetul de 32 de 
avioane de la Guvernul Regatului Norvegiei, a 
pachetului de bunuri şi servicii complementar de la 
Guvernul Statelor Unite ale Americii şi atribuirea 
contractelor necesare instruirii personalului navigant 

Guvern 20.06.22 

Raport de 
aprobare 

(291/R din 
20.06.22) 

2 PLx 280/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea Legii nr.56/1997 
pentru aplicarea prevederilor 
Convenţiei privind 
interzicerea dezvoltării, 
producerii, stocării şi folosirii 
armelor chimice şi 
distrugerea acestora – raport 
comun cu Comisia pentru 
industrii 

Modificarea Legii nr.56/1997. Proiectul vizează 
schimbarea denumirii autorităţii naţionale pentru 
aplicarea prevederilor Convenţiei din Agenţie, în 
ANCEX, aplicarea principiului liberei circulaţii a 
mărfurilor între statele membre ale Uniunii Europene, 
actualizarea valorii amenzilor contravenţionale, 
modificarea unui articol din cuprinsul legii care nu 
corespunde prevederilor Convenţiei, prcum şi adăugare 
la lista 1A de substanţe chimice supuse controlului a 
patru noi familii de substanţe chimice 

Guvern 
7.06.22 
21.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(312/R din 
22.06.22) 

3 PLx 225/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.28/2022 pentru 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.15/2022, în sensul instituirii dreptului pentru 
persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau 
apatrizi, aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona 

Guvern 
16.05.22 
25.05.22 

Raport de 
aprobare  

(315/R din 
22.06.22) 



 

modificarea unor acte 
normative – raport comun 
cu Comisia pentru buget și 
Comisia pentru 
administrație 

conflictului armat din Ucraina, de a deconta cheltuielile 
cu cazarea pentru aceştia, în cuantum de 50 de 
lei/zi/persoană găzduită, din bugetul inspectoratelor 
judeţene pentru situaţii de Urgenţă/Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov precum şi 
modificarea Legii nr.273/2006, în sensul introducerii 
posibilităţii sprijinirii unităţilor administrativ-teritoriale 
din statele vecine care se confruntă cu dificultăţi în 
gestionarea afluxului de persoane care provin din zona 
conflictului armat 

4 PLx 174/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea art.12 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.30/2007 
privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului 
Afacerilor Interne – raport 
comun cu Comisia pentru 
administrație 

Completarea articolului 12 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.30/2007, în sensul prevederii posibilităţii 
ca unităţile subordonate direcţiilor generale/direcţiilor 
din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne 
să dobândească personalitate juridică prin ordin al 
ministrului afacerilor interne 

Guvern 
 

21.06.22 
 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(316/R din 
22.06.22) 

5 PLx 326/2022 

Proiect de Lege privind 
participarea personalului 
Ministerului Afacerilor 
Interne la Centrul de 
Excelenţă pentru 
Managementul Crizelor şi 
Răspuns la Dezastre – raport 
comun cu Comisia pentru 
administrație 

Instituirea condiţiilor în care personalul Ministerului 
Afacerilor Interne participă la Centrul de Excelenţă 
pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre. 
Astfel, sunt avute în vedere, în principal: modalitatea 
de selecţie a personalului M.A.I. în vederea trimiterii în 
misiune la Centrul de Excelenţă, perioada pentru care 
personalul M.A.I. este trimis în misiune, procedura de 
trimitere în misiune, situaţiile de încetare a misiunii 
înainte de termen, precum şi drepturile de care urmează 
să beneficieze personalul M.A.I. trimis în misiune la 
Centrul de Excelenţă 

Guvern 
 

21.06.22 
 

Raport de 
aprobare  

(317/R din 
22.06.22) 

6 PLx 257/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.43/2022 privind regimul de 
control al operaţiunilor cu 
produse cu dublă utilizare – 
raport comun cu Comisia 
pentru industrii și Comisia 
pentru politică externă 

Adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Regulamentului (UE) 2021/821 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 
2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru 
controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, 
asistenţei tehnice, tranzitului şi transferului de produse 
cu dublă utilizare (reformare), prin care Departamentul 
pentru Controlul Exporturilor - ANCEX din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe, care este autoritatea 
naţională în domeniul controlului exporturilor de 
produse cu dublă utilizare, poate să extindă controlul 
operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, în special 

Guvern 
7.06.22 
21.06.22 

Raport de 
aprobare  

(321/R din 
22.06.22) 



 

 
XIII. Comisia  pentru egalitate de șanse 

 
XIV. Comisia  pentru tehnologia informației 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

exportul de produse de supraveghere cibernetică, dacă 
produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral 
ori parţial, unei utilizări legate de represiunea internă 
şi/sau de comiterea unor încălcări flagrante ale 
drepturilor omului sau ale dreptului internaţional 
umanitar 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 - 

Avizul comun privind audierea candidaților 
pentru ocuparea  celor două posturi de membru 
în Colegiul Director al Consiliului Național 
pentru Combaterea Discriminării – raport 
comun Comisia pentru drepturile omului, 
Comisia juridică de la Senat 

Ocuparea  celor două posturi de membru 
în Colegiul Director al Consiliului 
Național pentru Combaterea Discriminării 

- 9.06.22 

Raport 
comun  

de aprobare 
(12/RC din 
21.06.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 428/2021 

Cererea de reexaminare a Legii 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul 
comunicaţiilor electronice şi pentru 
stabilirea unor măsuri de facilitare a 
dezvoltării reţelelor de comunicaţii 
electronice – raport comun cu 
Comisia pentru industrii, Comisia 
pentru administrație, Comisia 
juridică și Comisia pentru 
constituționalitate 

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 

Guvern 20.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(304/R din 
21.06.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

Declarație politică 
Stimați parlamentari, 
În seara în care am asistat la acel moment de panică din benzinării, când s-au făcut cozi de zeci sau sute de mașini la 

pompă, prețul barilului de petrol era de 120 de dolari. În acel moment, conform unor informații apărute în presa economică, 
adaosul comercial practicat pe lanțul de producție și comercializare a carburanților era de 37%, la un preț mediu din piață de 
circa 7,5 lei/litru. 

Acum avem un preț mai mic al barilului, respectiv de 113 dolari, iar prețul la pompă este de aproape 9 lei/litru sau în 
unele cazuri chiar peste această valoare. În mod evident adaosul comercial este mai mare de 37%, probabil 40-45%. 

De asemenea, vedem că marile companii producătoare de carburanți din România, care extrag țiței din resursele 
minerale ale statului român, raportează în fiecare lună triplări ale profiturilor. Iar în acest timp, creșterile de prețuri la 
carburanți lovesc puternic în economie și în buzunarele românilor, iar efectele se manifestă în cascadă prin creșteri de prețuri 
la alimente și la produsele de bază. 

În opinia mea, suntem într-o situație inacceptabilă. Vedem această industrie a carburanților că prosperă și își umflă de la 
zi la zi profiturile, distrugând economia națională și nivelul de trai al cetățenilor.  Iar aceste profituri excesive sunt realizate în 
cea mai mare parte din resursele statului român.  

Așa ceva nu poate continua. Statul trebuie să fie responsabil și să intervină pentru a pune capăt acestui dezmăț al 
profiturilor din piața de carburanți, pe seama puterii de cumpărare a românilor. E mult prea mult pentru acești operatori și mult 
prea puțin ceea ce rămâne în buzunarele românilor. Este un contrast uriaș, care nu poate continua la nesfârșit. 

Așadar, nu pot fi de acord cu soluțiile vehiculate în mediul politic, chiar din partea unor colegi de-ai noștri. O reducere a 
TVA nu îi obligă cu nimic pe operatorii economici să scadă prețul la pompă. Iar o reducere a TVA pentru operatorii care vând 
la prețuri mai mici ar însemna practic o subvenționare a prețurilor cu bani de la bugetul de stat, respectiv cota de TVA la care 
ar renunța statul în favoarea benzinarilor. Nu cred că în eficiența soluțiilor pe seama împuținării banilor de la buget.  

În schimb, cred că profitul excesiv și speculativ trebuie amendat, nu subvenționat. Consider că limitarea marjei de profit 
practicate pe tot lanțul, de la producător până la pompă, pe o durată limitată de circa 2 ani de zile, ar fi cea mai bună soluție 
pentru calmarea pieței și pentru reducerea prețurilor la carburanți. Un adaos de 10-15% ar asigura buna funcționare a tuturor 
operatorilor și ar rezolva problema prețului final. 

Este o propunere pe care o lansez în dezbaterea parlamentară și în cadrul Coaliției de Guvernare. 
Vă mulțumesc. 

Deputat 
Mirela-Elena Adomnicăi 

*** 
Excedentul de cereale și taxarea inversată, premisele reale care suprimă temerile  

privind așa-zisa criză alimentară internă 
Stimați colegi, 
Situația actuală, din teren, a principalelor culturi de cereale ne oferă o siguranţă în plus în fața amenințării aparente 

privind o criză alimentară globală. Așa cum am subliniat și anterior, în alte declarații politice, este clar că România va avea o 
producţie stabilă anul acesta, deci nu vom putea duce lipsa produselor alimentare de bază, indiferent de ceea ce se poate 
întâmpla în țările sărace din Asia și Africa, în funcție de problemele ridicate de distribuția cerealelor rusești și ucrainene. Ba 
mai mult, asta înseamnă chiar că vom avea și un excedent considerabil pentru export.  
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Dacă 2021 a fost un an agricol aproape perfect, 2022 nu se dovedește la fel, dar nu este foarte departe în urma anului 
trecut. Vremea capricioasă şi presiunea asupra costurilor de producţie sunt elementele principale care au afectat culturile de 
cereale. Evident că producţia lui 2022 nu va mai atinge recordul anului trecut, respectiv cele 11,3 milioane de tone de grâu, dar 
va asigura consumul intern şi un surplus care va pleca peste hotare.   

România continuă să se situeze printre cei mai mari vânzători de cereale din Uniunea Europeană, fiind şi un exportator 
activ în Orientul Mijlociu. Și Egiptul este unul dintre principalii cumpărători ai cerealelor românești. Se prefigurează, de 
asemenea, ca procesatorii de făină din Asia să crească, cel mai probabil, achiziţiile de grâu din Franţa şi din România în noul 
sezon de recoltare, deoarece aprovizionarea din Ucraina rămâne, în mare parte, blocată. 

Dincolo de orice retorică politicianistă, trebuie să ne mândrim, stimați colegi, că toate culturile noastre de cereale sunt în 
general de două-trei ori mai mari decât nevoile interne. Însă, cu toate acestea, o parte din opoziție face uz de registrul 
manipulărilor și plasează exportul de grâne sub spectrul unui potențial risc al restricțiilor. Și această pistă se dovedește la fel de 
falsă pentru că nici măcar Ucraina, aflată în plin război, nu și-a blocat sau limitat exporturile de materie primă ori de produse 
agricole prelucrate. Cu alte cuvinte, țara noastră nu are niciun fel de motiv real să suspende vânzarea surplusului rezultat după 
recoltare în afara granițelor.  

În loc să ne lansăm în manipulări și dezinformări hilare, dar care îi pot speria pe românii cărora acest domeniu de 
activitate nu le este suficient de cunoscut, ar trebui să ne preocupăm să îi susținem cu toții pe fermieri și să îi încurajăm să 
menţină un nivel stabil al producţiei de cereale produse în România. S-ar dovedi de-a dreptul providențial dacă toți investitorii 
români în agricultură ar ajunge să folosească fondurile UE disponibile în următorii 3-5 ani ca să-și crească și mai mult 
capacitatea de procesare, astfel încât să aducă valoare adăugată culturilor lor. 

Și pentru că am atins și acest subiect deosebit de important, cel privind depozitarea, vin și eu cu o veste foarte bună în 
această privință. Înmagazinarea cerealelor nu va mai fi o problemă pentru fermierii români anul acesta, pentru că a fost mărită 
capacitatea de stocare la 29 milioane de tone, iar nivelul său este în continuă creştere. 

În completare, vă mai informez, stimați colegi și dragi investitori în agricultură, că taxarea inversă la cereale a fost 
prelungită. Această decizie vă va sprijini și mai mult în activitatea dumneavoastră curentă, asigurându-vă mai mult cash-flow, 
pe care să-l aveți la dispoziție sau să-l dislocați în funcție de obiectivele afacerilor aflate în derulare. Executivul a decis să 
prelungească cu încă 3 ani și jumătate, respectiv până la 31 decembrie 2026, termenul privind aplicarea taxării inverse pentru 
livrarea de cereale și plante tehnice, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, care nu sunt în principiu destinate ca atare 
consumatorilor finali. Această măsură a fost luată, la finalul săptămânii trecute, prin modificarea Legii 227/2015 privind Codul 
Fiscal. Concret, în domeniul TVA, este prorogat termenul privind aplicarea taxării inverse pentru livrarea de cereale și plante 
tehnice, pentru transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, pentru livrarea de energie electrică și gaze naturale 
către un comerciant impozabil, stabilit în România, pentru transferul de certificate verzi, și pentru comercializarea anumitor 
aparate electronice. Taxarea inversă urma să dispară, de la 1 iulie 2022, din Codul Fiscal din lista domeniilor pentru care se 
aplică această măsură de simplificare în domeniul TVA-ului. Această nouă decizie așteptată de fermieri are ca regulă de bază 
ca furnizorul și beneficiarul să fie înregistrați amândoi în scopuri de TVA în România, fiind posibilă utilizarea ei numai pentru 
livrările de bunuri și prestările de servicii făcute în țară. Taxarea inversă a fost gândită ca să combată fraudele de TVA, în 
special cele ce implică folosirea firmelor fantomă. Și mai concret, furnizorul nu poate percepe TVA pe factura emisă, astfel că 
nu poate să „dispară” cu taxa. În acest caz, TVA-ul este contabilizat de client prin declarația sa de TVA, ocazie cu care se face 
și deducerea taxei. 

Producătorii au nevoie de stabilitate și de simplificarea procedurilor în relația cu autoritățile statului, iar PSD le va 
susține întotdeauna interesele lor majore, cotinuând să adapteze cadrul legislativ pentru a răspunde acestor obiective. 

Vă mulțumesc!              
Deputat 

Adrian Alda 
*** 

Românii și moldovenii pot fi împreună, fără granițe, în cadrul Uniunii Europene! 
 

Stimate colege/Stimați colegi, 
Am avut plăcerea și onoarea să particip la ședința comună a Parlamentelor din România și Republica Moldova. A fost 

un moment deosebit care va rămâne în istoria celor două țări, unul în care parlamentarii români și moldoveni au stat la un loc 
pentru a discuta direcțiile privind consolidarea colaborării dintre cele două țări, precum și susținerea de către țara noastră a 
parcursului european al Republicii Moldova.  
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Legătura de sânge între cele țările noastre este consolidată de istoria, limba și cultura comună, care, laolaltă, reprezintă o 
obligație a noastră, a tuturor, de a ne apleca întotdeauna asupra problemelor pe care locuitorii Republicii Moldova le 
întâmpină. 

Rolul nostru în România este acela de promotor și de catalizator al deschiderii Republicii Moldova către spațiul 
economic și cultural european, pentru a țese astfel împreună acea rețea capabilă să ancoreze viitorul în Europa unită al tuturor 
celor care trăiesc peste Prut. 

România și Republica Moldova pot frânge granița ce le desparte într-o Europă unită. România și Republica Moldova au 
un trecut comun și un viitor care poate fi construit împreună.  

Astăzi, cele două țări sunt despărțite de un râu. Această graniță poate să nu mai conteze dacă Republica Moldova își 
continuă drumul european. România și Republica Moldova pot fi împreună în Uniunea Europeană. 

Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dezvoltarea împreună a țărilor noastre vor conduce, în final, nu 
doar la un pod simbolic de flori, ci la o linie continuă de dezvoltare între București și Chișinău.  

România trebuie să fie puternică, pentru că așa va avea un cuvânt mult mai greu de spus în Europa și în lume, iar 
românii vor avea o viață plină de bunăstare și vor fi respectați pretutindeni în lume. O Românie puternică va însemna și o 
Moldovă puternică, o Moldovă care va parcurge astfel mult mai ușor și mai repede drumul spre Europa. 

Politicienii de la București au înțeles nevoia de a susține drumul european al Republicii Moldova. Cu toții vrem ca 
Republica Moldova să fie membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Depunerea candidaturii pentru a obține statutul de 
țară candidat la aderarea la Uniunea Europeană de către Guvernul de la Chișinău este semnalul clar că drumul pe care îl doresc 
moldovenii este cel european.  

Republica Moldova are nevoie, la ora actuală, de o susținere din partea statului român în parcursul său european. Țara 
noastră va trebui să își asume rolul de frate mai mare pentru Republica Moldova și să îi sfătuiască pe politicienii moldoveni în 
domeniile cheie pentru aderare. 

În privința relației cu Republica Moldova, România a dovedit că a trecut de la vorbe frumoase la fapte concrete. Țara 
noastră va rămâne tot timpul, în orice condiţii, principalul susținător al Moldovei pentru integrare europeană, reforme și 
dezvoltare.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Oana-Gianina Bulai 

*** 
 

Reducerea decalajelor de nivel de trai dintre cetățenii români 
Stimați parlamentari, 
Dragi colegi, 
În aceste zile există o dezbatere consistentă în cadrul Coaliției de guvernare cu privire la reformarea cadrului fiscal din 

România. În spațiul public s-au vehiculat mai multe modificări pe care partidele de la guvernare și-ar dori să le implementeze 
cu începere de la 1 ianuarie 2023. 

În primul rând este bine că avem această discuție în acest moment, adică ne propunem ca modificările aduse Codului 
Fiscal să se aplice abia după 6 luni de la adoptarea lor. Este un semn de însănătoșire care oferă predictibilitate mediului de 
afaceri și cetățenilor. Ca o ironie, pentru că tot s-a vorbit în ultimele zile de cotă unică sau cotă progresivă, vă reamintesc că 
decizia introducerii cotei unice s-a luat pe 30 decembrie 2004, cu aplicare de la 1 ianuarie 2005! 

Cred însă că ar fi și mai bine dacă această discuție despre reforma fiscală ar porni de la niște principii fundamentale, 
adică de la ceea ce ne dorim să obținem în urma acestor modificări și reașezări fiscale. Cum ne dorim să arate societatea 
românească în urma acestei reforme? Ce anume ne dorim să corectăm prin astfel de modificări legislative? Iată câteva întrebări 
la care ar trebui să răspundem în primul rând, iar apoi, desigur, putem să vedem și cum putem realiza scopurile pe care ni le 
propunem. 

În opinia mea, de deputat social-democrat, cred că una dintre problemele majore care ar trebui realizată în urma acestei 
reforme fiscale este de a reduce decalajele de nivel de trai dintre cetățenii români. Avem printre cele mai mari decalaje între 
cei mai bogați și cei mai săraci cetățeni. Suntem pe locul doi în Uniunea Europeană, după Bulgaria.  

Iar dacă vorbim de reducerea decalajelor, atunci este limpede că prin noul model fiscal trebuie să diminuăm impozitele 
pe veniturile cele mai mici și să le creștem la veniturile cele mai mari. Protecție pentru cei săraci și solidaritate din partea celor 
bogați. Acesta ar trebui să fie principiul călăuzitor al acestei reforme fiscale.  
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Am văzut că liberalii sunt foarte preocupați să protejeze firmele mari refuzând acea taxă de solidaritate, numită și 
Contribuție pentru Sănătate și Educație. Eu le spun colegilor mei că dacă ar accepta această măsură, am putea finanța 
„Programul Masă caldă în școli” pe care știu că și dânșii îl susțin din punct de vedere politic. De asemenea, s-ar putea finanța 
înființarea unei rețele naționale de centre comunitare de sănătate, pe care ne-am asumat-o cu toții în Programul de guvernare și 
care ar aduce serviciile de sănătate mai aproape de cetățeni și ar degreva presiunea de pe sistemul spitalicesc din România. 

Dar, dincolo de această dezbatere pe taxa de solidaritate, PSD a mai făcut două propuneri la care încă nu am primit nicio 
reacție de la colegii din coaliție. De aceea îi întreb la scenă deschisă pe parlamentarii liberali dacă ar susține la vot 
supraimpozitarea salariilor foarte mari și a pensiilor speciale.  

La salariile foarte mari, noi am propus o cotă de 40% la sumele din veniturile salariale care depășesc salariul 
președintelui României, adică salariul care se află în vârful grilei de la 1 la 12 privind salarizarea personalului din sectorul 
public.  

În ceea ce privește pensiile speciale, adică pensiile de serviciu și pensiile militare, ca să știm exact la ce ne referim, noi 
am propus o impozitare în două trepte, respectiv cu 40% la sumele care depășesc 9.000 de lei și cu 90% a ceea ce  depășește 
18.000 de lei.  

Având în vedere poziția fermă exprimată de prim-vicepreședintele PNL, domnul Rareș Bogdan, care spunea că în 30 de 
zile de la venirea PNL la guvernare va rezolva problema pensiilor speciale, mă aștept ca, cel puțin propunerea PSD privind 
supraimpozitarea pensiilor speciale să fie susținută și de PNL.  

Aștept, așadar, un răspuns din partea colegilor de Coaliție și eventual alte propuneri care să aibă ca efect reducerea 
decalajelor din societatea românească.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
Lupta împotriva obezității la copii - o prioritate absolută 

 

Obezitatea infantilă este considerată una dintre cele mai serioase probleme de sănătate publică ale acestui secol.  
Printre principalii factori determinanți ai obezității se remarcă lipsa interesului în respectarea unui program de masă și 

mai ales, în ceea ce privește calitatea alimentelor consumate. Nici un sfert din copii nu consumă zilnic fructe și legume, nu 
respectă cele 3 mese zilnice și 2 gustări, aproape toți copiii consuma zilnic sucuri carbogazoare și/sau inducitori, iar peste 
jumatate din ei consumă carne de cel puțin 3 ori pe săptămână. 

De asemenea, un alt factor determinant al obezitații este reprezentat de sedentarism. Puțin peste jumătate dintre copii nu 
fac niciun fel de mișcare, chiar dacă sunt constienți de faptul că prin mișcare/sport își pot îmbunătați condiția fizică, pot scapa 
de câteva kilograme în plus și pot dobândi o stare de sănatate mai bună. 

Obezitatea la copii poate afecta profund sănătatea fizică, bunăstarea socială și emoțională și stima de sine a copiilor. 
Este asociată cu performanța școlară slabă și cu o calitate mai scăzută a vieții pentru copil. Aceasta este deseori asociată cu 
stigmatizarea, discriminarea și reducerea sănătății psihologice.  

Practicarea sportului face posibilă lupta împotriva efectelor unui stil de viață sedentar și devine astfel o strategie de 
prevenire a obezității infantile. Pe de altă parte, sportul promovează și dezvoltarea psihomotorie a copiilor, îmbunătățind 
abilitățile sociale interpersonale. 

Obezitatea în rândul copiilor este o problemă națională și eforturile de luptă împotriva acestei reale boli trebuie să 
reprezinte o prioritate pentru noi. 

Nicio țară nu este imună la epidemia de obezitate. Ca urmare, dezvoltarea unui plan de acțiune, strategie națională, 
politici, legi și programe împotriva acestei epidemii se cer acum, cât nu este prea târziu. 

Să luptăm împreună împotriva acestei boli tăcute prin măsuri legislative și programe care să promoveze o mai bună 
educație alimentară, o promovare a activităților fizice și sportive sau pur și simplu prin creșterea gradului de conștientizare. 

Vă mulţumesc.      
Deputat 

Vasile Cîtea 
*** 
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Ipocrizia USR sub forma moțiunii simple pe Educație 
Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
Luni, 20 iunie, am dezbătut Moțiunea simplă inițiată de către USR împotriva ministrului Educației, Sorin Mihai 

Cîmpeanu. În textul moțiunii simple USR declara următorul lucru și o să îi citez pentru a nu exista interpretări: ’’Ministrul 
Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu este singurul responsabil pentru dezastrul în care se afundă învățământul din România’’. 
Întrebarea mea este următoarea: USR nu a participat la acest dezastru pe care îl declară astăzi?  

Domnilor parlamentari de la USR, ați intrat încrezători la guvernare de mână cu acest ministru, pe care astăzi îl puneți la 
zid, neasumându-vă nimic din cele create în timpul guvernării coaliției din care ați făcut parte. Vorbiți de rata de abandon 
școlar: oare când a început abandonul școlar de care spuneți că nu a mai avut loc de ani de zile? Dacă nu vă amintiți, o să vă 
amintesc, întocmai în perioada în care erați la guvernare și nu ați făcut nimic în această privință, atunci erați ocupați să 
observați cu totul alte lucruri! Astăzi nu faceți altceva decât să prezentați dovada eșecului guvernării USR, tipărită pe hârtie și 
depusă sub numele de MOȚIUNEA SIMPLĂ Dezastru. Educație fără viitor! 

În timpul guvernării dvs vi se aducea cel puțin o dată pe săptămână la cunoștință situația învățământului românesc, cu 
date exacte, cu referire la copiii din zonele defavorizate, la încălcarea dreptului la educație în timpul pandemiei, iar pe atunci 
acest lucru nu își găsea o rezolvare. Astăzi ne-ați prezentat doar urmările ce au urmat perioadei guvernării voastre! 

Dacă ar fi să treceți pe hârtie realizările USR din timpul guvernării, vă asigur că hârtia ar rămâne albă, fiindcă acolo nu 
ați mai avea ce să treceți! Un partid care a găsit o singură soluție în rezolvarea problemelor, iar aceea fiind demisia și 
aruncarea responsabilității pe umerii altora, astăzi nu are dreptul să ceară demisia nimănui! La demisii doar USR se pricepe cel 
mai bine, dovadă fiind chiar și demisia de luni a doamnei deputat Cristina Rizea și de marți a domnului deputat Alin Prunean. 
Astăzi cine urmează? 

Dragi membri USR, data viitoare când așterneți pe hârtie o moțiune sau oricare alt text, asigurați-vă că prezentați și 
motive bine întemeiate și mai asigurați-vă că dezastrele despre care vorbiți nu se asociază cu voi înșivă! 

Vă mulţumesc!      
Deputat 

Romulus-Marius Damian 
*** 

PSD vrea ca noul sistem fiscal să fie axat pe echitate și solidaritate socială 
 

PSD consideră că, în această perioadă mai dificilă pe care o traversează societatea românească, este necesară o 
diferențiere a regimului fiscal aplicat contribuabililor, în funcție de veniturile acestora.  

Reforma sistemului fiscal din România trebuie să respecte, în accepțiunea PSD, principiile echității și solidarității 
sociale, ca fiind bazele de fundamentare a viitorului. 

În consecință, noul model fiscal trebuie să introducă impozite mai mari pentru cei cu venituri mari și impozite mai mici 
pentru cei cu venituri mici.  

Pentru realizarea acestui deziderat, PSD va înainta coaliției de guvernare, spre dezbatere și aprobare, un set concret de 
propuneri. 

Cele mai importante dintre acestea sunt următoarele:  supraimpozitarea cu 40% a sumelor din veniturile salariale din 
sistemul bugetar care depășesc salariul Președintelui României; supraimpozitarea în două trepte a pensiilor speciale, respectiv 
o cotă de impozitare de 40% pentru suma care depășește pragul 9.000 de lei (cinci pensii medii nete) și de 90% pentru ceea ce 
depășește 18.000 lei (10 pensii medii nete); aplicarea unui sistem progresiv de deduceri pentru salariile sub 4.500 de lei, astfel 
încât, la nivelul salariului minim să se ajungă la un impozit de 0%; achitarea unei contribuții pentru Sănătate și Educație de 
0,5% din cifra de afaceri de către companiile care au venituri anuale de peste 100 de milioane de euro. Ultima măsură va avea 
însă un caracter temporar, aplicându-se pe o perioadă limitată de doi ani. 

De asemenea, PSD se opune scăderii pragului pentru încadrarea IMM-urilor de la 1 milion de euro la 67.000 de euro 
venituri, după cum a propus fosta guvernare, în perioada negocierilor Planului Național de Redresare și Reziliență al 
României. 

Considerăm că, cel puțin în prima fază, acest prag nu poate fi mai mic de 500.000 de euro, astfel încât cea mai mare 
parte a acestor companii să continue să beneficieze de un regim fiscal favorabil (impozit de 1% din cifra de afaceri), care să le 
permită dezvoltarea economică. În prezent, circa 100.000 de IMM-uri au o cifră anuală de afaceri cuprinsă între 67.000 de 
euro și 500.000 de euro. 
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În concluzie, propunerile PSD sunt menite să realizeze coeziunea socială a românilor și o echitate din punctul de vedere 
al obligațiilor contribuabililor către stat. 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
 

Necesitatea unui spital regional la Constanța 
Domnule președinte,  
Stimați colegi, 
Reprezentanții SCJU Constanța au anunțat că, odată cu startul sezonului estival, a crescut numărul pacienților care 

solicită Unitatea Primiri Urgențe. Secții precum Pediatria, Cardiologia sau Ortopedia au fost de asemenea solicitate în număr 
foarte mare. Doar în timpul minivacanței de Rusalii aproximativ 1600 de persoane au solicitat serviciile medicale ale 
Spitalului Județean. 

Din experiența anilor trecuți, știm foarte bine cu toții, că pe lângă pacienții constănțeni și din regiunea de sud-est a țării, 
spitalul trebuie să facă față numărului mare de turiști aflați pe litoral. 

O situație care de multe ori a dus la suprasolicitarea personalului medical, la creșterea timpului de așteptare, la lipsa 
locurilor pe secții. În condițiile în care de nouă luni, la Constanța, nu mai avem nici Spital de Infecțioase iar îngrijirea medicală 
de specialitate a fost preluată tot de unitatea spitalicească județeană, este lesne de înțeles de ce personalul medical SCJU 
atenționează că urmează o perioadă dificilă. 

Este mai important ca niciodată ca la Constanța, cel mai mare oraș din Dobrogea, oraș turistic cu o creștere a populației 
aflată în tranzit pe perioada verii, să existe un spital regional care să reducă presiunea de pe unitatea medicală județeană. 

Salut lansarea proiectelor privind construcția spitalelor regionale la Iași, Cluj sau Craiova. Dar consider că și Constanța 
merită la fel de mult, poate chiar mai mult, atenția și disponibilitatea autorităților de a face posibil acest lucru. 

Am militat pentru deschiderea unui spital regional în orașul nostru. O voi face și în continuare până când acesta va 
deveni din promisiune, realizare. 

Vă mulțumesc.         Deputat 
Cristina-Ileana Dumitrache 

*** 
 

Locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană 
Stimaţi colegi, 
În calitate de membru al Comisiei pentru politică externă sunt extrem de interesată de dezvoltarea cooperării dintre 

Uniunea Europeană și statele membre din Parteneriatul Estic, respectiv Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica 
Moldova și Ucraina. 

Desigur, fiecare dintre aceste state are un parcurs diferit și ambiții diferite cu privire la modalitățile concrete de 
colaborare cu Bruxelles-ul, unele dorind să devină membre UE, ial altele doar să dezvolte anumite parteneriate economice.  

În condițiile actualului conflict din Ucraina, cooperarea cu Republica Moldova, Georgia și Ucraina devine cu atât mai 
importantă. 

În fapt, cooperarea cu aceste state ajută la dezvoltarea securității flancului estic al Uniunii Europene, din care facem 
parte și noi. 

Mai mult, România are o legătură istorică și culturală cu Republica Moldova, iar din această perspectivă susținem pe 
deplin parcursul european al acesteia. 

În acest sens, domnul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a efectuat o vizită la Chișinău, pentru a sublinia faptul că 
înțelegem, încurajăm și sprijinim opțiunea europeană a Republicii Moldova și suntem gata să le oferim ajutorul și experiența 
noastră în procesul de aderare. 

PSD susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și va lucra împreună cu partenerii din Moldova, la 
nivel parlamentar, pentru transpunerea legislației europene în legislația națională. 

În mod concret, chiar de la intrarea PSD la guvernare am semnat deja un acord de 100 de milioane de euro (intrat în 
vigoare pe 12 mai 2022) prin care România va finanța proiecte strategice de anvergură, care să ajute la consolidarea stabilității 
Republica Moldova și la racordarea strânsă a țării la Uniunea Europeană. 
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Mai mult, de curând domnul Nicolae Ciucă, prim ministrul României, domnul Bogdan Aurescu, ministrul de externe și 
domnul Vasile Dîncu, ministrul apărării naționale, au primit delagații oficiale de la Chișinău în vederea dezvolării cooperării 
noastre și intensificării procesului de aderare al Republicii Moldova la UE. 

PSD va continua să sprijine orice formă de ajutor care să susțină eforturile Republicii Moldova, de integrare în Uniunea 
Europeană. 

Vă mulţumesc!         Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
   

În toate guvernările, PSD a făcut un obiectiv esențial din susținerea extinderii și modernizării  
sistemelor de irigații pentru creșterea producției agricole interne și sprijinirea fermierilor locali  

cu accesul la instalațiile de apă până la culturi 
Stimați parlamentari, 
Este în interesul tuturor, în principal al românilor, dar și al Uniunii Europene, ca agricultura românească să aibă acces la 

banii din Planul Național de Redresare și Reziliență, mai ales pentru extinderea sistemelor de irigații. Așa cum știți cu toții, în 
contextul războiului Rusia-Ucraina, devine de-o importanță vitală creșterea producției agricole a României și asigurarea cât se 
poate de mult a legumelor, fructelor și produselor agro-alimentare din producția proprie, din culturile și pământul din țara 
noastră. 

Dar, pentru a îndeplini acest obiectiv trebuie să investim masiv în sistemele de irigații, precum și în sistemele 
antigrindină și de creștere a precipitațiilor, pentru a oferi fermierilor pârghiile necesare obținerii unor producții ridicate. 

De asemenea, situația din Ucraina ne obligă să direcționăm fonduri pentru construirea de depozite și unități de procesare 
pentru a transforma cât mai mult din materia primă în produse finite. 

Vă reamintesc că PSD a susținut modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență din prima zi, de la intrarea la 
guvernare și a obținut acordul Comisiei Europene după ce i-a convins, pe rând, pe vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis 
Dombrovskis, pe comisarul European pentru Muncă, Nicolas Schmit și pe secretarul general al sindicaliștilor europeni, Luca 
Visentini. 

În acest moment, când în jurul nostru sunt țări care au început să resimtă criza alimentară și majorarea prețurilor la 
materii prime și la cereale, toate partidele din Coaliția de Guvernare sunt de acord cu ce spunea PSD în urmă cu 6 luni, când a 
cerut denunțarea angajamentelor asumate de cei de la USR și a solicitat finanțarea proiectelor pentru irigații.  

PSD a cerut acest aceste lucruri încă din opoziție, când proiectul de PNRR nu fusese trimis la Comisie pentru aprobare.  
Din păcate, cu toții am constatat că USR a bătut toate recordurile la irosirea banului public strâns din taxele și 

impozitele plătite de români și a dat o gaură de 800 de milioane de euro pe achiziții supradimensionate de vaccin, proiecte de 
piste de biciclete de aproape jumătate de miliard de euro, dar nu au pus nici măcar 1 euro în PNRR pentru irigații pentru 
consolidarea securității alimentare, în contextul pandemiei și al conflictului din Ucraina. 

Acum, după ce PSD a revenit la guvernare și s-a pus pe treabă, Ministerul Agriculturii a început punerea în funcțiune de 
noi investiții care deservesc o suprafață totală irigabilă de peste 50.000 de hectare. Este vorba de obiective de investiții de 
importanță națională, respectiv: reabilitarea canalului Siret Bărăgan, suplimentarea sistemului de irigații Ruginești – Pufești – 
Panciu și reabilitarea stațiilor de pompare de bază, la stația de repompare a canalelor de aducțiune și de distribuție din 
amenajarea de irigații Sadova - Corabia. 

De asemenea, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, inițiat tot de PSD s-a majorat la 1.5 miliarde de euro 
bugetul alocat investițiilor în infrastructura de irigații și s-a inclus prin lege, la finanțare, sistemele de irigații de la nivelul 
fermelor. 

De fiecare dată când a fost la guvernare PSD a înțeles nevoile fermierilor și a venit de fiecare dată, cu soluții concrete 
pentru a sprijinii activitatea acestora.  

În perioada 2017-2019, la nivelul județului Botoșani, cu PSD la guvernare, au fost realizate proiecte de investiții rurale 
și sisteme de irigații în valoare de 68 de milioane de euro. A fost începutul refacerii sistemelor de irigații din județul Botoșani. 
Așadar, rezultatele au fost peste 11.000 de hectare de teren irigate prin investiții concrete în reabilitarea sistemelor de irigații și 
permiterea accesului fermierilor la apă și la instalații, direct la culturile din câmp. 

Vreau să amintesc aici investițiile în zonele de irigații de la Movileni-Havârna, Curtești, Horia-Liveni-Havârna, 
Ripiceni-Stânca.  
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A fost pentru prima dată în ultimii 30 de ani, când a început să fie pompată apă la culturile fermierilor botoșăneni în 
urma investițiilor realizate de la nivel central. Acum continuă aceste lucrări, tot la inițiativa miniștrilor social-democrați, în 
special a ministrului Agriculturii, domnul Adrian Chesnoiu. 

Cel mai important este faptul că, în urma modernizărilor realizate la echipamentele stațiilor de pompare și a 
decolmatării canalelor de aducțiune, agricultorii din Botoșani organizați în asociații de udători beneficiază de apă gratuită 
pentru irigații. Însă, trebuie să continuăm și să aducem fonduri europene în agricultura românească pentru a crește cantitatea și 
calitatea culturilor de cereale, de fructe și legume, care să ajungă pe masa românilor sub formă de produse agro-alimentare în 
locul celor de import.  

Vă mulțumesc.         Deputat 
Alexandra Huțu 

*** 
Independența energetică este vitală pentru suveranitatea oricărei țări! 

 

Stimați colegi parlamentari, 
Întreaga lume trece printr-o perioadă extrem de solicitantă din punct de vedere geostrategic, economic și, mai ales, al 

resurselor energetice. Putem spune că trăim un punct de cotitură istorică în ceea ce privește reașezarea producției și 
consumului, exportului și utilizării sustenabile a resurselor energetice. Devine din ce în ce mai clar că Europa a fost forțată de 
conflictul ruso-ucrainian să regândească programele avangardiste de reducere a poluării industriale și rutiere. 

Poate la început, Green Deal a părut un proiect futurist și ambițios. Închiderea unităților de producție bazate pe cărbune 
era foarte promițătoare, însă, în ceea ce privește scăderea emisiilor de carbon, atât de dăunătoare sănătății și producătoare de 
efect de seră. Nevoia de a „însănătoși” planeta o vedem tot mai frecvent, mai ales în sezonul cald când canicula se instalează 
foarte devreme, iar anii secetoși sunt aproape o obișnuință de acum. 

Este la fel de adevărat, totodată, că închiderea minelor de cărbune din România a dat o lovitură puternică industriei 
extractive. Costurile economice și sociale au obligat țara noastră să se adapteze și să își reconfigureze ponderea de hidrocarburi 
în producția de electricitate. Din fericire, România a reușit să introducă în circuitul de producție a energiei electrice sisteme 
ecologice sustenabile astfel încât, la ora actuală, doar 40% din producția de electricitate se face cu cărbune și alte hidrocarburi, 
restul de 60% din producție se datorează sistemelor hidro (33%), nuclear (10%), fotovoltaic (10%) și eolian (6%). Din aceste 
date, este evident că țara noastră are potențial să crească producția în zona „curată” și sustenabilă. 

Partea mai puțin bună este că dezvoltarea economică a României din ultimul deceniu a crescut extrem de mult cererea 
de electricitate astfel încât balanța producție (6.740 MW)-consum (7.256 MW) este una negativă ceea ce înseamnă că țara 
noastră este nevoită să importe zilnic electricitate. 

Situația este mult mai gravă, însă la nivel european. Țările din Vest, cu industrie foarte puternică, au o balanță mult mai 
rea decât a țării noastre. Consider că una dintre cele mai mari greșeli strategice pe care țările occidentale au făcut-o în ultimul 
deceniu nu a fost renunțarea la producția electrică prin arderea cărbunelui, ci renunțarea rapidă și necugetată a energiei 
nucleare (în special Germania!). Energia nucleară, deși dezastruoasă în cazul unui accident, este considerată „curată” fiindcă 
producția de electricitate prin acest sistem necesită extrem de puține resurse, iar cantitatea produsă este foarte mare. Din cauza 
riscurilor de mediu în cazul unui incident, energia nucleară a fost considerată nesustenabilă. 

Iată că, acum, Europa începe să redeschidă minele de cărbune și să producă electricitate prin arderea hidrocarburilor din 
producție proprie. Ideea este de a scăpa de șantajul energetic și de resurse pe care îl practică agresiv Rusia. Este o soluție de 
urgență, rapidă deoarece redeschiderea sistemului energetic nuclear este de mult mai îndelungată durată. 

România se află, și de această dată, într-o poziție avantajoasă fiindcă suntem în avangarda unei noi tehnologii nucleare. 
În premieră în Europa, în țara noastră se construiește o micro-centrală nucleară cu tehnologie de ultimă oră. Chiar dacă din 
punct de vedere al capacității nu este la nivelul centralelor nucleare clasice, riscurile pentru mediu și populație sunt 
semnificativ mai mici. 

Acesta este un pas salutar în dobândirea totală a unei independențe energetice a României, fapt care este absolut vital 
pentru a ne menține independența și suveranitatea față de țări care, în mod agresiv, folosesc resursele pentru a șantaja politic și 
economic alte țări. România va putea deveni, astfel, un pol de putere în sud-estul Europei! 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Silviu Macovei 
*** 
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Despre demagogi și prescripția penală 
Stimați colegi, 
În domeniul Justiției mulți își dau cu părerea, mai ales politicienii de ”dreapta”, dar puțini pricep. La fel de mulți se dau 

mari ”luptători” pentru apărarea statului de drept, dar de fapt nu sunt altceva decât niște demagogi care repetă la nesfârșit 
lozincile altora, ei nefiind capabili să ducă la bun sfârșit niciun proiect concret. 

Este și cazul deja celebrei sesizări a Curții Constituționale de către Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la OUG 
71/2022 prin care s-a rescris articolul 155 alin. (1) din Codul Penal privind prescripția. Mulți se dau viteji și vin cu ”soluții” 
din Opoziție, doar că atunci când puteau decide și acționa, nu au făcut nimic.  

PSD a spus de la bun început că pentru a pune Codul Penal în acord cu observațiile Curții Constituționale trebuia depus 
un proiect de lege care să fie dezbătut și adoptat în regim de urgență în Parlament, tocmai pentru a se respecta voința românilor 
exprimată prin referendumul din 2019. În acest fel s-ar fi evitat riscul ca CCR să admită sesizarea ÎCCJ, ceea ce ar extinde 
perioada în dosarele unor infractori ar trebui închise pentru că nu mai există bază legală pentru întreruperea prescripției. 
Practic, din aprilie 2018 până în mai 2022, când a apărut actuala OUG, în România nu au existat cauze de întrerupere a 
prescripției. Drept urmare, toate dosarele penale care au depășit termenul de prescripție generală în cei patru ani trebuie 
închise!  

În acest context extrem de grav, consider că actuala Coaliție de guvernare trebuie să intervină cât mai rapid în Parlament 
cu o reglementare prin lege, în cazul în care CCR va respinge ordonanța inițiată de ministrul Predoiu. 

Anterior, CCR a mai spus că nerespectarea voinței populare exprimate prin referendum contravine Constituției: „Curtea 
constată că reglementarea unor prevederi prin care se tinde la o soluţie legislativă care nu respectă voinţa exprimată de popor 
la referendumul consultativ menţionat este în contradicţie cu prevederile constituţionale ale art. 1, 2 şi 61.” Curtea a spus, 
Curtea a auzit, pentru că cei care pretindeau că ”luptă” pentru statul de drept s-au prefăcut că nu știu de problemă.  

Țin să vă reamintesc și faptul că în anul 2018, când eram la guvernare, tot PSD a depus un proiect de lege în Parlament 
care să modifice Codul Penal în conformitate cu decizia CCR, inclusiv în ceea ce privește întreruperea termenului de 
prescripție. Atunci USR și PNL s-au opus și au ieșit în stradă împreună cu simpatizanții lor, acuzându-ne pe noi, cei de la PSD 
că atentăm la statul de drept. Acum se vede clar cum am atentat! Dacă atunci, marii ”luptători” din USR și PNL nu se opuneau, 
astăzi nu se mai ajungea aici! Ghinion, cum ar spune un clasic în viață... 

Infractorii care scapă acum pentru că nu s-a întrerupt prescripția, trebuie să le mulțumească celor de la USR și PNL, 
care promiteau reforma Justiției și în special fostului ministru al Justiției, Stelian Ion, care, în conformitate cu decizia CCR, 
avea obligația să propună Parlamentului un proiect de lege pentru modificarea Codului Penal. Timp de un an nu a făcut nimic, 
în schimb, astăzi e foarte priceput la a-i critica pe cei care se străduiesc să rezolve problema lăsată nesoluționată fix de el.  

În încheiere, aș mai adăuga un singur lucru: mulți dintre cei care se dau astăzi viteji, ar trebui să intre în pământ de 
rușine. Că nu au făcut nimic bun pentru țara asta și au mințit pe față poporul acesta!   

Vă mulțumesc pentru atenție! 
Deputat 

Ioan Mang 
*** 

Dezvoltarea infrastructurii de irigații, soluția pentru agricultura românească 
 

Stimați colegi parlamentari, 
Unul dintre obiectivele asumate prin Programul de Guvernare este dezvoltarea infrastructurii de irigații care este atât de 

necesară fermierilor români. Partidul Social Democrat a avut întotdeauna soluții concrete pentru nevoile fermierilor iar 
Programul Național de Reabiltare a Infrastructurii de Irigații este cel mai bun exemplu. 

După doi ani în care s-a bătut pasul pe loc și s-au investit doar vorbe în infrastructura de irigații a României, am reușit să 
recuperăm timpul pierdut. Am majorat sumele de bani alocate pentru infrastructura de irigații și am inclus la finanțare 
sistemele de irigații de la nivelul fermelor. 

În calitate de deputat de Vrancea îl felicit pe ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, pentru avizarea unui obiectiv 
major din sectorul irigațiilor, Canalul Siret- Bărăgan. Mă refer la tronsonul Haret, de la barajul Călimănești până la km 23, în 
județul Vrancea, care va asigura apa necesară pentru irigarea unei suprafețe de aproximativ 

43.000 hectare. Este vorba despre Sistemul Ruginești - Pufești - Panciu cu 23.295 hectare, Sistemul Mărășești cu 3.595 
hectare, o extindere la Mărășești cu 1100 hectare și sistemul Biliești - Slobozia - Ciorăști cu 15.000 hectare. Valoarea totală a 
investiției a fost estimată la peste 711 milioane lei. 
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Mai mult, prin realizarea aceste investiții vor fi obținute economii de 50% la energia electrică, deoarece transportul apei 
în sistemele de irigaţii se va face preponderent gravitaţional şi mai puţin prin pompare.  

La nivel național, Ministerul Agriculturii a anunțat majorarea la 1.5 miliarde de euro a bugetului alocat investițiilor în 
infrastructura de irigații dar și alocarea prin noul PNS a 500 de milioane de euro pentru reabilitarea sistemului secundar de 
irigații, a sistemelor locale de irigații la nivelul fermei ceea ce reprezintă o garanție pentru creșterea suprafeței irigabile a 
României și înseamnă recolte mai bune pentru fermieri. 

Stimați colegi, 
Astfel de măsuri inițiate de PSD sprijină sectorul agricol din țara noastră care este greu încercat de criza energetică și 

războiul din Ucraina. Românii au nevoie de alimente produse în țara noastră iar fermierii români trebuie sprijiniți prin investiții 
directe. Dacă vrem o agricultură modernă în care să valorificăm potențialul enorm al României trebuie să investim acolo unde 
fermierii români au cea mai mare nevoie iar infrastructura de irigații trebuie să fie întotdeauna o prioritate a Guvernului 
României. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Laurențiu-Daniel Marin 

*** 
 

PSD accelerează investițiile în sistemele de irigații 
Dragi colegi, 
Unul dintre cele mai importante obiective pentru milioane de români pe care noi, social-democrații, ni l-am asumat, 

odată cu intrarea la guvernare alături de PNL și UDMR, este foarte aproape de realizare.  
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a reluat procesul de accelerare a investițiilor în sistemele de irigații, atât de 

necesare agriculturii românești. În ședința Comisiei Tehnico-Economice, de la sfârșitul săptămânii trecute, desfășurată la 
sediul MADR, a fost aprobată documentația de avizare a lucrărilor de reabilitare pentru două obiective de investiții de 
importanță națională. Primul dintre acestea vizează Canalul Magistral Siret - Bărăgan pentru tronsonul Haret, de la barajul 
Călimănești până la km 23, în județul Vrancea. Așadar, se încep investițiile la Canalul Siret-Bărăgan, continuându-se execuția 
devenită istorică pentru acest proiect vital pentru Câmpia Română.  

Cel de-al doilea plan major are ca obiectiv reabilitarea stațiilor de pompare de bază, a stației de repompare, a canalelor 
de aducțiune și de distribuție din amenajarea de irigații Sadova- Corabia, din județul Dolj. Valoarea estimată a acestei investiții 
din sudul Olteniei este de 290.000.000 lei. 71.773 ha vor beneficia de metoda de udare prin aspersiune. 

Cât privește proiectul Canalului Magistral Siret - Bărăgan, pe tronsonul unde sunt reluate investițiile, acesta va deservi o 
suprafață de aproximativ 43.000 ha agricole, furnizând apa pentru irigații. Concret, sistemul Ruginești - Pufești - Panciu va 
alimenta cu apă 23.295 ha, sistemul Mărășești alte 3.595 ha, extinderea Mărășești va asigura irigarea altor 1.100 ha, iar 
sistemul Biliești - Slobozia - Ciorăști încă 15.000 ha. Valoarea totală estimată a investiției este de 711.100.000 lei.  

Reluarea investițiilor la Canalul Siret-Bărăgan a constituit una dintre prioritățile mandatului meu anterior de deputat de 
Ialomița. Am insistat pentru construirea în continuare a acestui canal știind că va aduce beneficii economice pe trei planuri, 
respectiv va asigura apa pentru irigații în Bărăgan, va contribui în mod substanțial la reducerea riscului producerii de inundații 
în lunca Siretului și, de asemenea, va putea fi utilizat ca rută pentru transportul naval de mărfuri. Conform proiectului actual, 
canalul ar trebui să aibă 198 de kilometri, o lățime la bază de 20 de metri și o adâncime de 7 metri.  

Trebuie să vă amintesc că primul studiu privind realizarea unui canal care să deriveze apele Siretului spre Bărăgan 
pentru irigarea unor suprafețe importante din spațiul cuprins între râurile Siret și Ialomița a fost elaborat în 1912 de către 
profesorul Alexandru Davidescu. Studiul demonstra fezabilitatea unui canal magistral, pornind din Siret în aval de Adjud și 
care putea permite irigarea a peste 200.000 ha. 

Studiile referitoare la irigarea Bărăganului au fost reluate în perioada 1969-1972 în cadrul Institutului de Cercetări și 
Proiectări pentru Gospodărirea Apelor și a Institutului de Studii și Proiectări pentru Îmbunătățiri Funciare, dar fostul dictator 
era împotriva unei legături hidrotehnice între Siret și Ialomița, prelungită până la Dunăre pe valea Mostiștei, combinată cu un 
canal din Mostiștea până la București. Nicolae Ceușescu își dorea o variantă mai scumpă a unei legături navigabile de la 
București, pe valea Argeșului, care să fie, ulterior, prelungită cu navigabilizarea Argeșului până în zona Pitești. Astfel, 
concluziile studiilor privind Canalul Siret-Bărăgan au fost respinse, iar acele lucrări care au fost, în cele din urmă, aprobate 
erau concepute de-o așa manieră încât să nu poată fi extinse fără ample modificări. Spre exemplu, lacurile de acumulare ale 
sistemului de irigații de pe Mostiștea nu au fost prevăzute cu amplasamente pentru ecluze, iar amplasamentul lacului de 
acumulare de pe Ialomița a fost deplasat amonte de confluența cu Prahova, făcând imposibilă utilizarea lui pentru tranzitarea 
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debitelor spre Bărăganul Central. Ulterior, execuția canalului dinspre Siret spre Bărăgan a fost amânată, fiind reluată abia mult 
mai târziu, în 1986. În anul 2012 erau realizați 20 de kilometri din proiect. 

Am ținut să fac aceste precizări de ordin tehnic tocmai pentru ca toți românii să înțeleagă mai bine amplitudinea 
lucrărilor pe care PSD le demarează, dar și costurile mari pe care acestea le vor atrage. Însă, pentru PSD rămâne prioritară 
agricultura! În baza acestui deziderat, anul acesta, conducerea PSD a MADR a reușit să pună în funcțiune 4 noi investiții care 
deservesc o suprafață totală irigabilă de 51.288 ha. Valoarea acestora se ridică la suma de 71.087.827 lei.  

Deși, s-a bătut pasul pe loc în ultimii doi ani în privința extinderii irigațiilor, dar și prin blocarea infuzării de fonduri 
comunitare prin PNRR pentru acest domeniu principal de activitate, MADR anunță că, până la finalul lui 2022, vor fi 
recepționate lucrările pentru alte 20 de proiecte de investiții similare. Majorarea la 1,5 miliarde de euro a bugetului destinat 
investițiilor în infrastructura de irigații și includerea prin lege la finanțare a sistemelor de irigații la nivelul fermei, adoptate 
recent de Parlament, plus alocarea prin noul PNS a 500 de milioane de euro pentru reabilitarea sistemului secundar de irigații, 
a sistemelor locale, micro-sistemelor locale de irigații la nivelul fermei constituie garanțiile concrete privind creșterea 
suprafeței irigabile a României. 

De asemenea, 29 de obiective de investiții din Ialomița, Teleorman, Vaslui, Brăila, Călărași, Olt, Buzău, Iași, Dolj și 
Tulcea se află în stadiul de execuție, iar alte 49 din județele Brăila, Buzău, Giurgiu, Călărași, Constanța, Bacău, Vaslui, Tulcea, 
Galați, Olt, Mehedinți, Botoșani, Dolj, Iași și Arad sunt în diferite etape de proiectare. 

Încă un pas pentru dezvoltarea reală a Bărăganului, dar și a României a fost făcut! Noi, cei de la PSD, continuăm să 
dezvoltăm România prin fapte! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
Noi programe de sprijin pentru producători agricoli români 

Stimaţi colegi,  
Declaraţia mea politică se numește ”NOI PROGRAME DE SPRIJIN PENTRU PRODUCĂTORI ROMÂNI" și se 

referă la programele de sprijin adoptate de Guvern pentru producători români de cartofi și struguri de masă.  
Ministrul PSD al Agriculturii a anunțat adoptarea a două Hotărâri de Guvern privind aprobarea schemelor de ajutor 

pentru susținerea producției de cartofi de masă și a strugurilor de masă.  
Valoarea pentru cele două programe de sprijin este de 15 milioane de lei pentru cultivatorii de cartofi și 15 milioane de 

lei pentru cultivatorii de struguri de masă.  
Astfel, conform actului normativ, cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere. 
În ceea ce privește programul de sprijin pentru strugurii de masă, valoarea maximă în euro a sprijinului financiar care se 

acordă beneficiarilor este de 1200 euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața deținută. Valorificarea producției 
se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere. 

În privința programului de susținere a cultivării de cartofi, valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de 
minimis care se acordă beneficiarilor este de 200 euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața efectiv cultivată. 
Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere. 

Astfel, producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător, producători agricoli persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, producători agricoli persoane juridice pot depune pentru 
acordarea acestui sprijin oferit de Ministerul Agriculturii.  

Așa cum a anunțat ministrul PSD al Agriculturii, programul de sprijin pentru cartofi a fost gândit pentru a avea 
continuitate și din anul 2023, datorită includerii în Planul Național Strategic a măsurii de sprijin în valoare de 50 de milioane 
de euro pentru construirea de depozite dedicate recoltelor de cartofi. 

Aceste programe de sprijin vin în ajutorul producătorilor agricoli români care aveau nevoie de acest suport, pentru a 
continua să obțină producții care să acopere necesarul de consum al României. 

Partidul Social Democrat susține creșterea producției agroalimentare interne, pentru a diminua dependența României 
față de importuri și pentru a combate creșterea prețurilor. 

Vă mulțumesc.          Deputat 
Nicu Niță 

*** 
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Recensământul, între responsabilitate și satisfacerea membrilor de partid 
Stimați colegi, 
Ne aflăm în plină desfășurare a acțiunii de recenzare a populației și a locuințelor, cercetare statistică de amploare și de 

mare importanță deoarece datele colectate în urma recensământului vor oferi informații esențiale și de calitate pentru aplicarea 
politicilor publice, naționale și locale, atât în domeniul economic, cât și social.  

România are nevoie să știe care este populaţia rezidentă nu numai la nivel naţional, dar şi la nivelul fiecărei localități în 
parte. Datele obţinute la nivelul fiecărei ţări sunt folosite pentru calcularea indicatorilor la nivel european, de aceea este foarte 
importantă calcularea cu cât mai mare exactitate a populaţiei rezidente a României, aflată într-o perioadă de declin demografic. 
De asemenea, este cunoscut faptul că foarte multe fonduri europene sunt distribuite în funcție de populația rezidentă.  

Realitatea ne arată un ritm de recenzare extrem de scăzut în această a doua etapă, care presupune intrarea în teren a 
recenzorilor și desfășurarea față în față a interviului cu cetățenii. Într-o lună nu s-au recenzat decât 1 milion de persoane din 
cele circa 10 milioane de persoane care trebuie recenzate, adică o medie de 70 mii/zi, în condițiile în care media în perioada de 
autorecenzare a fost cel puțin dublă. 

Cauzele ritmului scăzut de recenzare trebuie căutate și în modul în care au fost selectați coordonatorii și recenzorii șefi 
de la nivelul unităților administrativ teritoriale, selecție care, nu în toate cazurile, s-a realizat cu repectarea prevederilor legale. 

La nivelul municipiului Roșiorii de Vede, propunerile transmise pentru selecția coordonatorului și celor 3 recenzori șefi, 
deși s-a avut în vedere atât pregătirea profesională cât și experiența anterioară în coordonarea și finalizarea cu succes a unor 
acțiuni de o asemenea amploare, reprezentantul guvernului în teritoriu, prefectul județului și președinte al comisiei județene, a 
considerat să ignore propunerile făcute de primarul municipiului, președinte al comisiei locale de recenzare, deși există 
prevederi legale clare în acest sens. Selecția s-a realizat, se pare, doar pe criterii politice; persoane fără experiență în astfel de 
acțiuni au fost desemnate pentru responsabilități cărora nu le pot face față. 

În situația dată, a arunca responsabilitatea eșecului acestei acțiuni extrem de importantă pe seama unei organizări slabe 
la nivelul primăriei este nu numai incorectă, ci și imorală.  

Efectele unui recensământ de succes poate nu se vor vedea în viitorul apropiat, însă cu siguranță vor avea implicații 
benefice majore pentru noi și pentru generațiile următoare. Calitatea și finalitatea acestei acțiuni extrem de importante ține de 
profesionalismul și responsabilitatea celor implicați, e timpul ca decidenții să înțeleagă acest lucru și să corecteze astfel de 
derapaje precum cele ale prefectului de Teleorman. 

Deputat 
Florin Piper-Savu 

*** 
Necesitatea primirii României în spațiul Schengen 

Domnule presedinte de sedință, 
Stimati colegi, 
În urmă cu 37 de ani s-a creat spațiul Schengen. După cum se știe, aderarea la spatiul Schengen are ca efect ridicarea 

controalelor între frontierele interne ale statelor membre. Până în prezent, țara noastră a parcurs cu succes toate etapele tehnice 
necesare.  

Aderarea României la Spaţiul Schengen este, pentru România, atât un drept, cât şi o obligaţie: un drept ce decurge din 
calitatea de stat membru al Uniunii Europene, dar şi o obligatie izvorâtă din însuşi Actul de Aderare la Uniunea Europeană. În 
prezent, România aplică majoritatea dispoziţiilor şi aduce o contribuţie semnificativă la însăşi securitatea Spaţiului Schengen, 
gestionând cu responsabilitate şi eficienţă peste 2000 de km de frontieră externă a Uniunii Europene. 

Din păcate, deși România este membră a Uniunii Europene din anul 2007 și îndeplinește, din 2011, toate criteriile 
tehnice de aderare la spațiul Schengen, admiterea țării noastre este în continuare blocată.  În contextul războiului din Ucraina, 
țara noastră a demonstrat din plin că este pregătită să gestioneze frontierele externe ale Europei. România a fost solidară, și-a 
respectat obligațiile față de apărarea democrației și suveranității altui stat. Avem nevoie de libera circulație a mărfurilor. Ce 
oportunități ar fi avut țara noastră dacă, spre exemplu, am fi putut facilita transportul cerealelor din Ucraina!  

Este inadmisibil să fim ținuți deoparte de spațiul Schengen de atâția ani! În contextul provocărilor de securitate actuale, 
finalizarea cât mai urgentă a procesului de aderare a României la Spaţiul Schengen reprezintă o necesitate. Țara noastră ar 
trebui să încheie cât mai repede ciclul proiectelor de țară cu intrarea în spațiul Schengen! 

Vă mulţumesc!        Deputat 
Marian-Iulian Rasaliu 

*** 
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Salariul minim european pentru care a pledat PSD la nivel național și european  

va oferi o protecție reală pentru cei cu venituri mici, în special pentru cei din domeniul privat 
 

Stimați parlamentari, 
,,Salariul minim european” este un proiect asupra căruia PSD a insistat foarte mult, inițial la nivelul familiei europene 

din care face parte și apoi la nivelul instituțiilor europene, dar și în România. Acum avem satisfacția ca proiectul să fi devenit o 
temă majoră la nivelul Parlamentului European și să fi intrat în procedură de adoptare după ce a fost acceptat de toți miniștrii 
Muncii din țările membre. 

Este important de cunoscut faptul că salariul minim european va oferi o protecție reală pentru cei cu venituri mici, în 
special pentru cei din domeniul privat. 

Totodată, măsura este benefică și pentru mediul de afaceri, pentru că oferă un mecanism de calcul predictibil, ceea ce 
este important pentru orice antreprenor. 

Eforturile PSD, alături de partenerii social-democrați europeni, privind salariul minim european au dat rezultate. 
Parlamentul European şi statele membre ale U.E. au ajuns la un acord cu privire la Directiva privind salariile minime adecvate 
propusă de Comisia Europeană. 

Directiva Europeană protejează salariul minim. Statele U.E. vor trebui să pună în aplicare un cadru de guvernanță solid 
pentru stabilirea şi actualizarea salariilor minime, care include criterii clare pentru stabilirea salariului minim inclusiv puterea 
de cumpărare luând în considerare costul vieții, nivelul, distribuția și rata de creștere a salariilor, precum şi productivitatea 
națională. 

PSD a susținut mereu principiul și necesitatea introducerii salariului minim european. Încă de acum doi ani, președintele 
Marcel Ciolacu semna în numele PSD petiția inițiată de PES Activists România pentru un salariu minim european. 

Apoi parlamentarii PSD au promovat o hotărâre care atesta că România este susținătorul salariului minim european. Iar 
în 2020, când ministerul de Externe recomanda europarlamentarilor români să nu susțină directiva europeană privind salariul 
minim, PSD a protestat oficial și a cerut explicații publice. 

Partidul Social Democrat a susținut introducerea unui salariu minim european reprezentând 60% din media salarială 
națională la nivelul fiecărui stat membru. 

PSD a decis să acționeze la nivelul instituțiilor europene, la fel cum a procedat în România pentru a institui o protecție 
socială minimă prin toate pachetele sociale propuse şi implementate până acum. 

Campania pentru un salariu minim european derulată de PSD a fost o acțiune cu rolul de a oferi oportunități egale la 
nivelul Uniunii Europene.  

Este important ca Europa să devină mai socială și protectivă, care să apere în primul rând interesele cetățenilor fiecărui 
stat membru. 

Obiectivul salariului minim european reprezintă o veche inițiativă a PES, care a propus ca fiecare stat membru al 
Uniunii Europene să aibă un salariu minim echivalent cu 60% din salariul său mediu. Adoptarea unei ținte comune este 
susținută și de Confederația Europeană a Sindicatelor. Mai mult, studiile arată că majorarea salariilor minime contribuie la 
creșterea productivității muncii la nivelul întregii economii.  

În cele șase luni de guvernare, prin combinarea măsurilor de stimulare economică cu măsurile sociale, PSD a crescut 
veniturile, concomitent cu protejarea intereselor antreprenorilor locali, ai IMM-urilor și a categoriilor de populație vulnerabile.   

Vă mulțumesc.      
Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

 

Necesitatea reformării și modernizării sistemului fiscal pe baza echității și solidarității sociale 
 

Domnule președinte/Stimați colegi, 
Doamnelor și domnilor, 
Impozite mai mari pentru cei cu venituri mari! 
Impozite mai mici pentru cei cu venituri mai mici! 
Acestea trebuie să fie de aici încolo liniile directoare pentru reformarea sistemului de taxare din România.  
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Modernizarea sistemului nostru fiscal se poate face doar într-un singur fel: prin respectarea întocmai a principiilor și 
valorilor de echitate și solidaritate sociale.  

Împreună cu toți colegii mei social-democrați, salut decizia Coaliției de guvernare de a ne accepta propunerea privind 
aplicarea unui sistem progresiv de deduceri pentru salariile sub 4.500 de lei, astfel încât, la nivelul salariului minim, să se 
ajungă la un impozit de 0%.  

De asemenea, susțin și îmi doresc ca alte două propuneri să fie acceptate și implementate cât mai urgent. Vorbesc de: 
- supraimpozitarea cu 40%  a sumelor din veniturile salariale din sistemul bugetar care depășesc salariul Președintelui 

României; 
- supraimpozitarea cu până la 90% a pensiilor speciale care depășesc semnificativ pensia medie din România. 
Stimați colegi, 
Doamnelor și domnilor, 
La fel de importantă este și Contribuția pentru Sănătate și Educație care să fie plătită de marile companii din România, 

care au venituri anuale de peste 100 de milioane de euro și care, prin această contribuție în cuantum de 0,5% din cifra de 
afaceri, aplicată pe o perioadă limitată, ar contribui la dezvoltarea de  programe educaționale și de infrastructură medicală 
comunitară. 

În plus, stimați colegi, alături de colegii mei social-democrați, mă opun scăderii pragului pentru încadrarea IMM-urilor 
de la 1 milion de euro la 67.000 de euro venituri, așa cum a propus fosta guvernare atunci când a negociat Planul Național de 
Redresare și Reziliență al României. Cel puțin în primă fază, acest prag nu poate fi mai mic de 500.000 de euro. Cea mai mare 
parte a firmelor românești trebuie să beneficieze în continuare de un regim fiscal favorabil (impozit de 1% din cifra de afaceri), 
care să le permită să se dezvolte. Vorbim de circa 100.000 de IMM-uri, care au o cifră anuală de afaceri cuprinsă între 67.000 
de euro și 500.000 de euro și care asigură sute de mii de locuri de muncă și contribuie la dezvoltarea economică a 
comunităților și a întregii țări! Toate aceste IMM-uri, ca și toți angajații lor și comunitățile în care își desfășoară activitatea 
trebuie protejate!  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
Partidului Social Democrat rămâne un partener solid al fermierilor 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Dragi români,  
În contextul crizei alimentare preconizate, capacitatea României de a hrăni Europa reprezintă un real element de 

securitate și stabilitate, iar Partidul Social Democrat a înțeles pe deplin valoarea fermierilor români, dovada de necontestat 
fiind reprezentată de investițiile din agricultră și subvențiile alocate ori de câte ori PSD a fost la guvernare.  

Și de această dată, în doar 6 luni de guvernare, Partidul Social Democrat a accelerat implementarea soluțiilor concrete 
destinare desfășurării activității fermierilor. Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a aprobat alocarea a 700 de milioane de 
lei proiectelor de investiții pentru irigații, un element strategic care stă la baza unei agriculturi performante și eficiente din 
punct de vedere al productivității. 

Deși foștii miniștri nu au acordat importanța necesară extinderii și modernizării sistemului național de irigații, în 
contextul secetei tot mai acute care se anunță, actuala conducere a ministerului Agricuturii, a anunțat că toți fermierii care se 
află în zonele viabile de irigat vor avea acces la apă mai devreme faţă de alţi ani, asigurându-se astfel o producție care să poată 
susține cererea piaței interne.   

În acest moment, România poate iriga la nivel optim peste 1 milion de hectare de teren arabil, însă dacă s-ar fi putut 
beneficia și de alocările din PNRR, atât de vitale pentru dezvoltarea țării, toată suprafața agricolă a României ar fi putut fi 
irigată până la finalizarea noului cadru financiar multianual.  

Chiar și în aceste condiții vitrege găsite la minister, ministrul Chesnoiu a găsit soluții pentru a implementa măsuri de 
sprijin pentru asigurarea gratuită a apei pompate pe infrastructura principală de irigații și suportarea a 50% din facturile la 
energie electrică pentru folosirea instalațiilor de pompare de către fermieri. În același timp, continuă şi lucrările de 
modernizare a infrastructurii de irigaţii, într-un ritm accelerat, până la atingerea suprafeței totale de 2 milioane de hectare 
irigabile.  

Astfel de măsuri, gândite de PSD, sprijină sectorul agricol și asigură sustenabilitate în privința producției de alimente 
pentru români, în condițiile crizei energetice și a războiului din Ucraina. 
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Trebuie să amintim faptul că actualul guvern a majorat la 1.5 miliarde de euro bugetul alocat investițiilor în 
infrastructura de irigații și a inclus prin lege, la finanțare, sistemele de irigații de la nivelul fermelor.  Practic, acolo unde nu 
este extinsă încă rețeaua națională, fermierii pot accesa fonduri directe pentru soluții moderne de irigat.  

Toate aceste acțiuni și măsuri adoptate de Partidul Social Democrat, demonstrează faptul că cel mai mare partid al 
românilor rămâne încă o dată cel mai mare partener de dialog, cu o strategie solidă și cu viziune pentru dezzvoltarea fiecărui 
sector al societății.  

Alături de fiecare fermier,       Deputat 
Radu Tuhuț 

*** 
  

 
 Întrebări 

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

 

Susținerea mediului rural 
Domnule ministru, 
Satul românesc are nevoie și de alte măsuri ample, pe lângă cele luate în domeniul agriculturii, de factură economico-

socială pentru renaștarea sa și pentru diminuarea decalajelor față de mediul urban. Spre exemplu, din păcate, peste 2.000 de 
comune nu au medici, iar în alte astfel de localități rurale, profesorii renunță să mai predea din cauza costurilor mari, pe care le 
implică efectuarea navetei.   

În această situație, vă rog să-mi comunicați care sunt programele MDLPA în derulare pentru susținerea mediului rural, 
dar și care este situația actuală în aceste zone în ceea ce privește deficitul de personal din sistemul de sănătate și din 
învățământ, atât la nivel național, cât și în județul Arad.  

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu stimă,      Adrian Alda 

*** 
Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor  

 

Reforma sistemului fiscal din România 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere discuțiile din Coaliția de guvernare privind reforma sistemului fiscal din România, precum și 

necesitatea introducerii principiilor de echitate socială și de solidaritate între contribuabili, vă rog să îmi spuneți care ar fi 
impactul bugetar în urma aplicării următoarelor trei măsuri: 

1. Impozitarea cu 40% a sumelor din veniturile salariale care depășesc salariul Președintelui României; 
2. Impozitarea pensiilor militare și pensiilor de serviciu (toate pensiile care nu sunt stabilite pe principiul 

contributivității, cu excepția pensiilor minime) în două trepte, respectiv cu 40% pe sumele care depășesc 9.000 de lei și cu 90% 
pe sumele care depășesc 18.000 de lei; 

3. Reținerea unei contribuții de 0,5% din cifra de afaceri de la companiile care depășesc o cifră de afaceri anuală de 100 
de milioane de euro. 

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 4 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. 

Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

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

Utilizarea abuzivă și periculoasă a trotinetelor electrice 
 

Populația utilizează trotinetele electrice din ce în ce mai mult în fiecare an. Pentru a merge la serviciu, pentru serviciile 
de curierat, pentru a merge la cumpărături sau pentru o simplă plăcere. Trotinetele electrice sunt mai rapide, mai economice, 
mai ecologice, nu emit gaze cu efect de seră și consumă foarte puțină energie.  

De peste doi ani de zile utilizarea trotinetelor electrice este reglementată în Codul Rutier, însă realitatea ne arată că o 
mare parte a celor ce folosesc acest mijloc de transport nu cunosc și nu respectă legislația în vigoare. Deși circulația lor pe 
trotuare este strict interzisă sau vârsta minimă pentru a le utiliza este cea de 14 ani, zilnic întâlnim printre pietoni aceste mici 
vehicule motorizate electric, deseori conduse de către copii.  

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Personalul M.A.I. din cadrul Poliției Rutiere este instruit cu prevederile Codului Rutier referitor la utilizarea 

trotinetelor electrice?  
2. De la intrarea în vigoare a modificarilor din Codul Rutier cu privire la utilizarea trotinetelor electrice, câte sancțiuni 

au fost aplicate la nivel național în raport direct cu aceste mijloace de transport? Vă rugăm să detaliați și pentru județul Iași.  
3. Cum se implică activ M.A.I în prevenirea accidentelor în care sunt implicați utilizatorii de trotinete electrice?  
4. Aveți centralizată o analiză cu numărul accidentelor în care au fost implicați utilizatori de trotinete electrice?  
5. Are M.A.I. în lucru vreun proiect de modificare a legislației pentru impunerea utilizării asigurării civile pentru 

utilizatorii de trotinete electrice?  
Solicităm răspuns scris pentru fiecare punct în parte, în termenul prevăzut de lege. 
Cu deosebit respect,  

Deputat 
Vasile Cîtea 

*** 
Adresată domnului Marian Neacșu, secretarul general al Guvernului 

      domnului Cantemir Ciurea-Ercău, președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare 
 

Stadiul îndeplinirii măsurilor din Planul Naţional de Acţiune la Radon (PNAR) 
 
Stimate domnule președinte, 
Având în vedere prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul 

activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 729/2018 privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 
526/2018 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune la radon (PNAR), vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele 
întrebări:    

1. Care sunt sumele cu care au fost finanțate în anii 2020-2022 măsurile specifice domeniului de activitate al fiecărei 
instituţii publice cu atribuţii în implementarea PNAR?  

2. Care sunt zonele cu risc crescut de expunere la acţiunea radiaţiilor ionizante emise de radon pe teritoriul României?  
3. Care este stadiul cartării și măsurării concentraţiei radonului în interiorul clădirilor cu acces pubilc (în mod special în 

incinta unităților de învățământ)?   
4. Există, la nivelul Administrației Prezidențiale, Guvernului României, Palatului Parlamentului și ministerelor studii cu 

privire la nivelul radiațiilor de radon din sediile acestor instituții?   
5. Care este stadiul elaborării strategiei de informare la nivel naţional privind riscul expunerii populaţiei la radon?  
6. Care considerați că sunt actele legislative care ar trebui modificate/completate în vederea creșterii eficienței măsurilor 

de combatere a incidenței cancerelor cauzate de expunerea la radon?  
Cu deosebită stimă,   

Deputat 
Nicoleta-Matilda Goleac 

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

Aveți în vedere modificarea Proiectului de Ordonanță de Urgență privind decarbonizarea  
sectorului energetic, pentru a nu determina creșterea șomajului și a facturilor? 

 

Stimate domnule ministru,   
Atât eu, cât și colegii mei parlamentari de la PSD susținem politica comunitară privind schimbările climatice, dar nu 

putem fi de acord cu pierderea locurilor de muncă și nici cu o nouă majorare a facturilor la energie. Din punctul nostru de 
vedere nu este sustenabilă o lege care impune termene foarte rapide pentru închiderea capacităților de producție energetică pe 
bază de cărbune, în condițiile în care chiar Comisia Europeană a spus ca putem modifica Planul Național de Redresare și 
Reziliență.   

În contextul războiului din Ucraina și a sancțiunilor impuse Federației Ruse, România trebuie să își folosească întreaga 
capacitate de producție de energie, inclusiv pe bază de cărbune, la fel cum fac și alte state ale Uniunii Europene, unele chiar 
mai dezvoltate decât țara noastră.  

Propunerea de act normativ pe care ați promovat-o nu are sens în condițiile în care sunt deja multe state membre U.E. 
care redeschid capacități de producție pe bază de cărbune, tocmai pentru că nu sunt încă pregătite cu infrastructura de 
producție și stocare a energiei regenerabile. Pentru a respecta și a aplica sancțiunile impuse Federației Ruse trebuie să avem 
capacitatea de a ne asigura nevoile energetice naționale, inclusiv din sursele care folosesc combustibili fosili și abia apoi să 
luăm o decizie în cunoștință de cauză.  

Așadar, înainte de a închide anumite de capacități de producție pe bază de cărbune, trebuie să investim în dezvoltarea 
unor alte capacități de producție, dar și de stocare pe bază de energie verde. Întâi să creștem producția de energie regenerabilă 
și abia apoi putem lua în considerare închiderea celor pe bază de cărbune.  

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.  
Vă mulțumesc.                  Deputat 
Cu deosebită stimă,               Alexandra Huțu 

*** 
 

Adresată domnului Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Rezultatele Campaniei Naționale ”Curățăm România” 
Domnule ministru, 
Campania Națională ”Curățăm România” a avut ca scop atât ecologizarea mai multor suprafețe, precum și dezvoltarea 

responsabilității și a respectului tinerilor față de mediul înconjurător și față de comunitățile din care fac parte. Conform 
informațiilor de pe siteul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în urma celor aproximativ 1.500 de acțiuni de curățenie și 
de conștientizare la care au participat aproximativ 50.000 de persoane, angajați ai instituțiilor subordonate MMAP sau 
voluntari, au fost strânse peste 500.000 de kilograme de deșeuri.   

Vă rog să-mi comunicați dacă aveți în vedere sporirea frecvenței acestui tip de acțiuni, dar și prin ce alte metode 
intenționați să creșteți și mai mult gradul de responsabilitate al populației privind protejarea și conservarea mediului 
înconjurător.    

Solicit răspuns scris.       Deputat 
Cu stimă,              Ștefan Mușoiu 

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

 

Creșterea accesului la servicii medicale și oferirea unor stimulente financiare  
pentru refugiații veniți din Ucraina 

Domnule ministru,    
Organizația Salvați Copiii România a publicat un studiu privind cheltuielile cu care se confruntă zilnic refugiații 

ucrainieni din țara noastră. Conform acestui studiu, foarte mulți dintre părinții ucrainieni, care sunt veniți aici cu copiii lor, 
spun că veniturile nu le ajung pentru accesul la servicii medicale și cumpărarea de medicamente, dar nici pentru cumpărarea de 
bunuri non-alimentare. La aceste probleme se adaugă altele precum: plata chiriei, realizarea de economii pentru cheltuieli 
neprevăzute, cheltuieli destinate îngrijirii și educației copiilor, procurarea hranei zilnice, cheltuieli de transport, procurarea de 
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produse igienico-sanitare pentru copii și ceilalți membri ai familiei, procurarea apei.  Trebuie menționat că dintre cei 1.193.693 
de cetățeni ucrainieni care au intrat, începând cu data de 24 februarie 2022 pe teritoriul României, doar 87.120 de persoane au 
dorit să rămână pe teritoriul țării noastre. Dintre cei care au preferat să rămână, doar 4.357 au cerut azil și 38.419 au solicitat 
permis de ședere temporară. Cei mai afectați de problemele amintite mai sus sunt solicitanții de premise de ședere temporară, 
care spre deosebire de cei de azil nu beneficiază de venituri din partea statului român. Aceștia se bazează doar pe veniturile cu 
care au venit la începutul războiului din Ucraina, iar din lipsa de alte venituri viața acestora devine din ce în ce mai dificilă.   

Deși persoanele adulte s-ar putea descurca o perioadă, fără accesul la produse medicale și produsele non-alimentare, nu 
același lucru se poate spune și despre copii, care au nevoie zilnic de produse de igienă corporală sau îmbracăminte pentru a 
merge la școală. Din acest motiv, cred că este important să găsim o soluție prin intermediul căreia să putem oferi acestor 
persoane acces la servicii medicale, dar și posibilitatea de a-și procura fără probleme bunurile de care au nevoie.    

O soluție în acest sens, ar fi crearea unei rețele de clinici private și de stat care să poată oferi ajutor medical acestor 
familii, oricând au nevoie, prin plata unei sume mult mai mici decât prețul normal pentru aceste servicii. La rândul său statul ar 
trebui să asigure minim 50% din costurile serviciilor medicale, astfel încât refugiații să nu fie obligați să plătească o sumă 
foarte mare de bani.   

Pentru bunurile non-alimentare, statul român ar putea încheia parteneriate cu diferiți retaileri din țara noastră, astfel 
încât familiile de refugiați să poată beneficia de reduceri la achiziționarea produselor necesare, pe baza unor vouchere oferite 
cadou de către autorități. Astfel, am putea să oferim persoanelor cu permise temporare de ședere șansa la o viață decentă, chiar 
dacă acum sunt departe de casă.    Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați ce măsuri aveți în vedere 
pentru oferirea unor stimulente financiare sau de altă natură, către persoanele venite din Ucraina și care locuiesc pe teritoriul 
României cu permise temporare de ședere?  

Solicit răspuns scris.   
Cu deosebită consideraţie,       Deputat 

Vlad Popescu-Piedone 
*** 

 

Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Referitor la aplicarea unitară a Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
 

În data de 8.06.2022, la sediul Instituţiei Prefectului Hunedoara, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei pentru Dialog Social a 
judeţului Hunedoara, la iniţiativa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP Hunedoara).  

Cea mai importantă temă a şedinţei a fost aplicarea unitară a Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice.  

În expunerea făcută, preşedintele Sindicatului Finanţe Publice Hunedoara a prezentat în câteva exemple diferenţele 
salariale care apar între instituţii financiare judeţene similare.   

Prima exemplificare s-a referit la discrepanţele sesizate între AJFP Hunedoara şi AJFP Buzău, care a câştigat în instanţă 
încă din 2018 aplicarea nivelurilor maxime de salarizare. La fel, AJFP Timiş de asemenea a câştigat în instanţă majorarea 
salariilor angajaţilor.  

Sper deosebire de AJFP Buzău şi AJFP Timiş, AJFP Hunedoara deşi a efectuat o solicitare similară de aplicare a 
nivelurilor maxime de salarizare a pierdut în instanţă şi la Tribunalul Hunedoara, şi la Curtea de Apel Alba Iulia.   

Au mai fost prezentate şi alte exemple concrete de diferenţe de salarizare între angajaţi pe funcţii similare din judeţele 
Galaţi şi Bacău. Datele au avut la baza declaraţiile de avere depuse de funcţionarii publici pentru anul 2020 şi pe cele pentru 
anul 2021, cu precizarea că termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de avere a fost 15.06.2022.  

Din exemple a rezultat în mod foarte clar că persoane care ocupă aceeaşi funcţie, având aceeaşi vechime, nu sunt 
remunerate identic.  

Punctul de vedere al Sindicatului Finanţe Publice Hunedoara a fost susţinut şi de către reprezentantul AJFP Hunedoara, 
reprezentantul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Hunedoara, reprezentanţii Casei Judeţene de Pensii Hunedoara, 
Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, Agenției Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara 
şi Inspecţiei Teritoriale a Muncii Hunedoara, prezenţi la şedinţă. Toţi aceşti reprezentanţi au afirmat că există de asemenea 
semnalate, şi în structurile din care fac parte, diferenţe salariale de la un judeţ la altul.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 21 - 2022  
Săptămâna 20 – 24 iunie 2022  

 

 

70 
 

De asemenea, reprezentantul Instituţiei Prefectului prezent la şedinţă a confirmat că salariile instituţiei sunt printre cele 
mai scăzute retribuţii din administraţie.  

Una dintre concluziile acestei întâlniri a fost că este necesară şi o intervenţie legislativă şi de aceea s-a decis ca, la 
următoarea şedinţă din luna iulie, să fie invitaţi să participe şi parlamentarii hunedoreni. În acest sens, am primit deja invitaţia 
din partea Instituţiei Prefectului.  

În acest context şi cu scopul de a mă documenta cât mai complet posibil pentru următoarea discuţie ce va avea loc în 
curând, vă adresez următoarele întrebări:  

Aveţi cunoştinţă despre diferenţe de salariale existente între angajaţi Instituţiei Prefectului din judeţe diferite pentru 
aceeaşi organigramă şi aceeaşi fişă a postului?  

În câte judeţe salariile angajaţilor din Prefectură sunt mai mari decât în celelalte?  
Cum vedeţi dumneavoastră o soluţie care să rezolve inechităţile constatate la aplicarea unitară a Legii cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice?  
Vă mulţumesc.  
Solicit răspuns în scris.        Deputat 

Viorel Salan 
*** 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
      domnului Lucian Ovidiu Heiuș, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală   

 
Referitor la aplicarea unitară a Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea  

personalului plătit din fonduri publice 
Stimate domnule ministru,  
În data de 8.06.2022, la sediul Instituţiei Prefectului Hunedoara, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei pentru Dialog Social a 

judeţului Hunedoara, la iniţiativa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP Hunedoara).  
Cea mai importantă temă a şedinţei a fost aplicarea unitară a Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice.  
În expunerea făcută, preşedintele Sindicatului Finanţe Publice Hunedoara a prezentat în câteva exemple diferenţele 

salariale ce apar între instituţii financiare judeţene similare.   
Prima exemplificare s-a referit la discrepanţele sesizate între AJFP Hunedoara şi AJFP Buzău, care a câştigat în instanţă 

încă din 2018 aplicarea nivelurilor maxime de salarizare. La fel, AJFP Timiş de asemenea a câştigat în instanţă majorarea 
salariilor angajaţilor.  

Sper deosebire de AJFP Buzău şi AJFP Timiş, AJFP Hunedoara deşi a efectuat o solicitare similară de aplicare a 
nivelurilor maxime de salarizare a pierdut în instanţă şi la Tribunalul Hunedoara, şi la Curtea de Apel Alba Iulia.   

Au mai fost prezentate şi alte exemple concrete de diferenţe de salarizare între angajaţi pe funcţii similare din judeţele 
Galaţi şi Bacău. Datele au avut la bază declaraţiile de avere depuse de funcţionarii publici pentru anul 2020 şi pe cele pentru 
anul 2021, cu precizarea că termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de avere a fost 15.06.2022.  

Din exemple a rezultat în mod foarte clar că persoane care ocupă aceeaşi funcţie, având aceeaşi vechime, nu sunt 
remunerate identic.  

Punctul de vedere al Sindicatului Finanţe Publice Hunedoara a fost susţinut şi de către reprezentantul AJFP Hunedoara, 
reprezentantul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Hunedoara, reprezentanţii Casei Judeţene de Pensii Hunedoara, 
Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, Agenției Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara 
şi Inspecţiei Teritoriale a Muncii Hunedoara, prezenţi la şedinţă. Toţi aceşti reprezentanţi au afirmat că există de asemenea 
semnalate, şi în structurile din care fac parte, diferenţe salariale de la un judeţ la altul.  

De asemenea, reprezentantul Instituţiei Prefectului prezent la şedinţă a confirmat că salariile instituţiei sunt printre cele 
mai scăzute retribuţii din administraţie.  

Una dintre concluziile acestei întâlniri a fost că este necesară şi o intervenţie legislativă şi de aceea s-a decis ca, la 
următoarea şedinţă din luna iulie, să fie invitaţi să participe şi parlamentarii hunedoreni. În acest sens, am primit deja invitaţia 
din partea Instituţiei Prefectului.  

În acest context şi cu scopul de a mă documenta cât mai complet posibil pentru următoarea discuţie ce va avea loc în 
curând, vă adresez următoarele întrebări:  
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Aveţi cunoştinţă despre această situaţie prin care în unele filiale judeţene ale ANAF salariile sunt mai mari decât în 
altele pentru aceeaşi organigramă şi aceeaşi fişă a postului?  

În câte judeţe salariile filialelor judeţene sunt mai mari decât în celelalte?  
Dacă unele filiale judeţene au obţinut majorarea salariilor prin decizii judecătoreşti, este posibil ca efectele acestor 

decizii să poată fi aplicate şi celorlalte filiale?  
Cum vedeţi dumneavoastră o soluţie care să rezolve inechităţile constatate la aplicarea unitară a Legii cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice?  
Vă mulţumesc.  
Solicit răspuns în scris.       Deputat 

Viorel Salan 
*** 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale  
     domnului Daniel Baciu,  președintele Casei Naţionale de Pensii Publice  
     domnului Florin-Irinel Cotoșman,  preşedintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă  
     doamnei Cristina-Elena Anton, directorul general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială  
     domnului Dantes-Nicolae Bratu, inspectorul general al Inspecției Muncii 
 

Referitor la aplicarea unitară a Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
 
Stimate domnule ministru,  
În data de 8.06.2022, la sediul Instituţiei Prefectului Hunedoara, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei pentru Dialog Social a 

judeţului Hunedoara, la iniţiativa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP Hunedoara).  
Cea mai importantă temă a şedinţei a fost  aplicarea unitară a Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice.  
În expunerea făcută, preşedintele Sindicatului Finanţe Publice Hunedoara a prezentat în câteva exemple diferenţele 

salariale care apar între instituţii financiare judeţene similare.   
Prima exemplificare s-a referit la discrepanţele sesizate între AJFP Hunedoara şi AJFP Buzău, care a câştigat în instanţă 

încă din 2018 aplicarea nivelurilor maxime de salarizare. La fel, AJFP Timiş  de asemenea a câştigat în instanţă majorarea 
salariilor angajaţilor.  

Sper deosebire de AJFP Buzău şi AJFP Timiş, AJFP Hunedoara deşi a efectuat o solicitare similară de aplicare a 
nivelurilor maxime de salarizare a pierdut în instanţă şi la Tribunalul Hunedoara, şi la Curtea de Apel Alba Iulia.   

Au mai fost prezentate şi alte exemple concrete de diferenţe de salarizare între angajaţi pe funcţii similare din judeţele 
Galaţi şi Bacău. Datele au avut la baza declaraţiile de avere depuse de funcţionarii publici pentru anul 2020 şi pe cele pentru 
anul 2021, cu precizarea că termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de avere a fost 15.06.2022.  

Din exemple a rezultat în mod foarte clar că persoane care ocupă aceeaşi funcţie, având aceeaşi vechime, nu sunt 
remunerate identic.  

Punctul de vedere al Sindicatului Finanţe Publice Hunedoara a fost susţinut şi de către reprezentantul AJFP Hunedoara, 
reprezentantul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Hunedoara, reprezentanţii Casei Judeţene de Pensii Hunedoara,  
Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, Agenției Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara 
şi Inspecţiei Teritoriale a Muncii Hunedoara, prezenţi la şedinţă. Toţi aceşti reprezentanţi au afirmat că există de asemenea 
semnalate, şi în structurile din care fac parte, diferenţe salariale de la un judeţ la altul.  

De asemenea, reprezentantul Instituţiei Prefectului prezent la şedinţă a confirmat că salariile instituţiei sunt printre cele 
mai scăzute retribuţii din administraţie.  

Una dintre concluziile acestei întâlniri a fost că este necesară şi o intervenţie legislativă şi de aceea s-a decis ca, la 
următoarea şedinţă din luna iulie, să fie invitaţi să participe şi parlamentarii hunedoreni. În acest sens, am primit deja invitaţia 
din partea Instituţiei Prefectului.  

În acest context şi cu scopul de a mă documenta cât mai complet posibil pentru discuţiile care vor avea loc în curând, vă 
adresez următoarele întrebări:  

Aveţi cunoştinţă să existe o situaţie similară cu discrepanţe de salarizare şi între filialele judeţene ale instituţiilor  
nominalizate mai sus?   
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Pentru fiecare instituţie în parte, vă rog să îmi comunicaţi în câte filiale judeţene salariile sunt mai mari decât în 
celelalte?  

Dacă unele filiale judeţene  aparţinând acestor instituţii au obţinut majorarea salariilor prin decizii judecătoreşti, este 
posibil ca efectele acestor decizii să poată fi aplicate şi celorlalte filiale?  

Cum vedeţi dumneavoastră o soluţie care să rezolve inechităţile constatate la aplicarea unitară a Legii cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice?  

Vă mulţumesc.  
Solicit răspuns în scris.         Deputat 

Viorel Salan 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
      doamnei Adela Cojan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 
 

Referitor la aplicarea unitară a Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea  
personalului plătit din fonduri publice 

Stimate domnule ministru,  
În data de 8.06.2022, la sediul Instituţiei Prefectului Hunedoara, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei pentru Dialog Social a 

judeţului Hunedoara, la iniţiativa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP Hunedoara).  
Cea mai importantă temă a şedinţei a fost  aplicarea unitară a Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice.  
În expunerea făcută, preşedintele Sindicatului Finanţe Publice Hunedoara a prezentat în câteva exemple diferenţele 

salariale care apar între instituţii financiare judeţene similare.   
Prima exemplificare s-a referit la discrepanţele sesizate între AJFP Hunedoara şi AJFP Buzău, care a câştigat în instanţă 

încă din 2018 aplicarea nivelurilor maxime de salarizare. La fel, AJFP Timiş  de asemenea a câştigat în instanţă majorarea 
salariilor angajaţilor.  

Sper deosebire de AJFP Buzău şi AJFP Timiş, AJFP Hunedoara deşi a efectuat o solicitare similară de aplicare a 
nivelurilor maxime de salarizare a pierdut în instanţă şi la Tribunalul Hunedoara, şi la Curtea de Apel Alba Iulia.   

Au mai fost prezentate şi alte exemple concrete de diferenţe de salarizare între angajaţi pe funcţii similare din judeţele 
Galaţi şi Bacău. Datele au avut la baza declaraţiile de avere depuse de funcţionarii publici pentru anul 2020 şi pe cele pentru 
anul 2021, cu precizarea că termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de avere a fost 15.06.2022.  

Din exemple a rezultat în mod foarte clar că persoane care ocupă aceeaşi funcţie, având aceeaşi vechime, nu sunt 
remunerate identic.  

Din exemple a rezultat în mod foarte clar că persoane care ocupă aceeaşi funcţie, având aceeaşi vechime, nu sunt 
remunerate identic.  

Punctul de vedere al Sindicatului Finanţe Publice Hunedoara a fost susţinut şi de către reprezentantul AJFP Hunedoara, 
reprezentantul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Hunedoara, reprezentanţii Casei Judeţene de Pensii Hunedoara,  
Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, Agenției Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara 
şi Inspecţiei Teritoriale a Muncii Hunedoara, prezenţi la şedinţă. Toţi aceşti reprezentanţi au afirmat că există de asemenea 
semnalate, şi în structurile din care fac parte, diferenţe salariale de la un judeţ la altul.  

De asemenea, reprezentantul Instituţiei Prefectului prezent la şedinţă a confirmat că salariile instituţiei sunt printre cele 
mai scăzute retribuţii din administraţie.  

Una dintre concluziile acestei întâlniri a fost că este necesară şi o intervenţie legislativă şi de aceea s-a decis ca, la 
următoarea şedinţă din luna iulie, să fie invitaţi să participe şi parlamentarii hunedoreni. În acest sens, am primit deja invitaţia 
din partea Instituţiei Prefectului.  

În acest context şi cu scopul de a mă documenta cât mai complet posibil pentru discuţiile ce vor avea loc în curând, vă 
adresez următoarele întrebări:  

Aveţi cunoştinţă să existe o situaţie similară cu discrepanţe de salarizare şi între filialele judeţene ale Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate?   

În câte filiale judeţene ale CNAS salariile sunt mai mari decât în celelalte?  
Dacă unele filiale judeţene  ale CNAS au obţinut majorarea salariilor prin decizii judecătoreşti, este posibil ca efectele 

acestor decizii să poată fi aplicate şi celorlalte filiale?  
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Cum vedeţi Dumneavoastră o soluţie care să rezolve inechităţile constatate la aplicarea unitară a Legii cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice?  

Vă mulţumesc.  
Solicit răspuns în scris.        Deputat 

Viorel Salan 
*** 

Adresată domnului Chiriţoiu Ct. Bogdan-Marius, președintele Consiliului Concurenței 
 

Care sunt măsurile pe care le veți adopta în contextul adoptării Ordonanței antispeculă  
pentru a stabiliza piața combustibililor, piața energiei și piața alimentelor? 

 
Stimate domnule președinte,  
Așa cum știți proiectul de OUG privind combaterea speculei a fost adoptat astfel încât statul român să aibă un 

instrument util prin care să combată și să sancționeze specula, stocarea mărfurilor sau limitarea producției pentru crearea de 
penurie și vânzarea la suprapreț sau practicarea unor prețuri nejustificat de mari.   

Parlamentarii PSD vor susține și vor vota adoptarea acestui OUG, însă e rolul instituțiilor abilitate să le aplice cu 
exigență, corectitudine și mai ales rapiditate, pentru a descuraja orice distorsiune care mărește artificial factura de plată pentru 
populație sau companii.  

Așadar, instituțiile chemate să aplice amenzile dure de până la 1% din cifra de afaceri, sunt Consiliul Concurenței și 
Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului. Aria de aplicabilitate este generală, de la piața carburanților până la cea a 
alimentelor și a energiei În acest fel guvernul României înțelege să protejeze interesul general al consumatorilor și să 
încurajeze relațiile comerciale oneste.  

Actul normativ la care m-am referit are prevederi dure anti-speculă, care vor sancționa, cu până la 1% din cifra de 
afaceri, practicarea unor prețuri nejustificat de mari, limitarea producției sau a vânzărilor sau stocarea mărfurilor pentru crearea 
unui deficit și revânzarea la un preț crescut artificial. Scăderea accizelor la carburanți nu este o soluție pentru scăderea prețului. 
Diferența nu se va resimți la pompă ci va îngroșa profitul comercianților, după cum se vede acum în Germania sau Marea 
Britanie, care au redus taxele, fără ca acest lucru să determine prețuri mai mici. Iar plafonarea va determina penurie și speculă! 
De aceea PSD a susținut măsuri realiste, care se pot aplica efectiv și mai pot atenua scumpirile.  

De acum încolo, Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului au cea mai mare 
responsabilitate și trebuie să își asume mult mai hotărât acțiunile de control pe piața carburanților, dar și pe piața energiei și 
piața alimentelor pentru a descuraja practicile anti-concurențiale și eventualele comportamente comerciale speculative care 
produc majorări nejustificate ale prețurilor.  

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

Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

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

 
Accesul la locuri de muncă și la formare pentru persoanele care fug din calea războiului Rusiei împotriva Ucrainei 

Stimate domnule ministru,  
Referitor la accesul la locuri de muncă și la formare, Comisia Europeană a invitat statele membre:  
- să pună la dispoziție informații privind sprijinul disponibil pentru persoanele care fug din calea războiului Rusiei 

împotriva Ucrainei, cum ar fi orientarea profesională, consilierea și protecția împotriva discriminării. Aceasta se adaugă 
obligației legale existente de a informa persoanele cu privire la drepturile lor;  

- să faciliteze integrarea pe piața muncii a beneficiarilor de protecție temporară și, după caz, a beneficiarilor de protecție 
adecvată în temeiul dreptului național, în special prin:  

1. încurajarea persoanelor care sosesc în UE să se înregistreze la serviciile publice locale de ocupare a forței de muncă;  
2. reflectarea nevoilor persoanelor care fug din calea războiului în activitatea autorităților naționale și a serviciilor de 

ocupare a forței de muncă (de exemplu, acordarea unei atenții deosebite accesului femeilor pe piața muncii și accesului la 
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servicii de îngrijire a copiilor și la educație școlară; recrutarea de persoane în sectoare în care există un deficit de lucrători sau 
în care acestea ar putea sprijini alte persoane care sosesc din Ucraina);  

3 acordarea de sprijin angajatorilor care angajează persoane care fug din calea războiului și de indemnizații pentru 
crearea de noi întreprinderi; și  

4. deschiderea programelor de sprijinire a antreprenoriatului pentru persoanele nou-venite.  
- să asigure cel mai larg acces posibil la piața muncii, de exemplu prin abordarea riscului de exploatare și de muncă 

nedeclarată, prin asigurarea cooperării între actori precum autoritățile de aplicare a legii și inspectoratele de muncă; prin 
neutilizarea posibilității prevăzute în Directiva privind protecția temporară de a acorda acces la piața muncii cu prioritate 
cetățenilor UE și altor persoane și prin asigurarea faptului că măsurile țin întotdeauna seama de perspectiva persoanelor cu 
handicap.  

În acest sens, vă rog să-mi comunicați care este planul de acțiuni al României care să răspundă recomandărilor Comisiei 
Europene.  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!                  Deputat 
Cu deosebita considerație,                 Vasilică Toma 

*** 
 
 

 Interpelări 
 

 
Adresată: doamnei Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 
De către: doamna Oana-Gianina Bulai, deputat  
Obiectul interpelării: Situația taberelor pentru copii  

 
Stimată doamnă ministru,  
Noi, părinții, ne dorim să putem oferi copiilor lucruri bune, sănătoase care să le furnizeze baza pentru o dezvoltare 

frumoasă și armonioasă. Din multe puncte de vedere, o tabără este exact ce-i trebuie unui copil în vederea parcurgerii etapelor 
fundamentale de construire a adultului de mâine.   

Dumneavoastră, din funcția de ministru al Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, înțelegeți foarte bine necesitățile 
pe care copiii le au, dar și familiile. În data de 12 iunie ați avut o întâlnire cu reprezentanţii tinerilor din România, în cadrul 
căreia ați discutat despre majorarea locurilor din tabere, mai ales că se apropie şi vacaţa studenţilor. În acest context, ați 
anunțat pentru acest an o majorare a numărului de locuri în tabere, de la 2.300 până la 3.500, mai mult decât anul trecut.  

Doamnă ministru, rolul taberei este absolut esențial pentru copii. Pentru aceștia, experiența taberei reprezintă după mulți 
specialiști, exact mediul favorabil pentru deprinderea unor abilități necesare în viață. În comparație cu școala, de exemplu, 
tabăra este cea care oferă copilului posibilitatea de a-și satisface nevoia de activitate fizică, de efort creativ, de socializare, totul 
derulându-se într-un mediu organizat, bine pus la punct și sigur.  

Din păcate, unele dintre taberele din țara noastră au fost lăsate în paragină. Locurile care în alte vremuri ofereau 
experiențe de neuitat copiilor, nu au beneficiat de atenția necesară. De asemenea, programele oferite de către statul român în 
acest sens sunt limitate.  

Doamnă ministru, având în vedere rolul pe care taberele îl au pentru tineri, aș dori să îmi transmiteți care sunt măsurile 
sau strategia pe care le aveți în vedere pentru a crește numărul taberelor și al locurilor în acestea pentru copii, precum și 
dezvoltarea de programe dedicate.  

Solicit răspunsul în scris.  
Vă mulțumesc!  

*** 
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Adresată: domnului Sorin-Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
De către: domnul Vasilică Toma, deputat 
Obiectul interpelării: Înființarea unui grup de lucru constituit din reprezentanți ai AFER, CFR Călători și FEROTRANS-TFI 

 
Stimate domnule ministru, 
Azi vă supun atenției o situație care mi-a fost prezentată în cadrul unei audiențe la Biroul parlamentar din circumscriptia 

electorala nr.24 IAȘI.  
Este vorba despre”un caz grav de subminare economica a CFR Calatori si prejudiciu, generat de actualul management 

care foloseste pozitia decizionala pentru rafuieli personale.  
Scurt istoric introductiv: 
SC FEROTRANS - TFI SRL cu sediul in Iasi str. Zugravi m.n A, reprezentata legal prin Anchidin Dumitru - 

administrator, in calitate de operator feroviar de transport a avut in inchiriere in anul 2010, material rulant (locomotive si 
vagoane) de la CFR Calatori pentru derularea activitatii de transport feroviar de calatori pentru sectiile nelnteroperabile, 
conform unei Hotarari de Guvem.  

Intre parti a existat un litigiu, avind ca obiect pretentii, solutionat de catre instanta de judecata prin sentinta civila nr. 
2588/4.11.2011. Conform acestei sentinte, SC FEROTRANS-TFI SRL a fost obllgata sa achite catre CFR Calatori suma de 
1.312.232,55 lei, plecand de la creanta intiala de 297 032,64 lei, diferenta de pana la suma de 1.312.232,55 lei, fiind doar 
penalitati.  

Desi, SC FEROTRANS-TFI SRL ar fi avut ca solutie falimentarea societatii (nu as fi fost primul) pentru a scapa de 
aceste pretentii financiare ale CFR Calatori, mai ales ca la acel moment nu mai aveam activitate pe societate, am preferat sa nu 
alegem aceasta caie, avand in vedere ca subsemnatul am detinut in perioada 2004-2005 si 2007-2008, functia de Director 
Regional al Regionalei CFR Calatori Iasi, iar in perioada 2012 - 2021 Director Sucursala CFR Marfa Moldova.  

Am pus in balanta reputatia mea, in raport cu ”a fugi” de aceasta datorie si, am ales sa raman cu paguba, pentru care am 
cautat constant solutii legale, in vederea stingerii acesteia, care de la un an la altul, a devenit tot mai impovaratoare.  

Sentinta a fost pusa in executare silita si s-a format dosarul de executare nr. 199/2018 al BEJ Andrei Cezar. In cadrul 
acestui dosar, executorul a instituit sechestru asupra unui automotor import Danemarca de la operatorul national DSB, aflat in 
proprletatea FEROTRANS-TFI.   

In luna octombrie 2019, partile au initiat si finalizat negocieri ce vizau stingerea litgiului dintre parti pe cale amiabila.  
La data de 13.12.2019 intre parti, avand in vedere respectarea de catre FEROTRANS-TFI a celor asumate in octombrie 

2019, s-a perfectat o tranzactie prin care:  
- FEROTRANS-TFI a predat in proprietate CFR Calatori automotorul sechestrat anterior, in contul creantei urmarite 

silit;  
- CFR Calatori a acceptat stingerea litigiilor dintre parti, inclusiv executarea silita, prin preluarea automotorului in 

contul datoriei;  
- FEROTRANS-TFI se obliga sa transmita CFR Calatori documentatia necesara inscrierii automotorului in circulatie;  
- ambele parti au agreat sa solicite executorului judecatoresc sa inceteze executarea silita.  
Partile au convenit ca, in situatia in care ulterior semnarii tranzactiei, automotorul se va dovedi ca nu poate fi inscris in 

circulatie, IN BAZA DOCUMENTATIILOR COMUNICATE SI MOTIVATE DE CATRE AFER, tranzactia se va desfiinta 
de plin drept.  

Conform intelegerii partilor, FEROTRANS-TFI a predat CFR Calatori intreaga documentatie aferenta automotorului, 
iar executorul judecatoresc a incetat executarea silita, emitand in acest sens incheierea din 06.01.2020.  

Disputa actuala dintre cele doua parti:  
Incepând cu anul 2020, CFR Calatori a inceput sa solicite, in mod nejustificat, prin numeroase adrese, redepunerea 

documentelor necesare demararii procedurilor de inscriere a automotorului in circulatie. Fiecare solicitare este insotita de 
amenintarea rezilierii tranzactiei si repunerii partilor in situatia anterioara perfectarii ei.  

Fiecarei adrese de solicitare de documente FEROTRANS-TFI a raspuns punctual, aratind data la care documentele 
solicitate fusesera deja inaintate. Solicitarile repetitive ale CFR Calatori sunt necoerente, nefiind lamurit daca se solicita 
redepunerea documentelor sau traducerea acestora. Raspunsurile punctuale ale FEROTRANS-TFI sunt sistematic ignorate.  

De exemplu:  
- prin adresa CFR Calatori nr. DMR3/1/21/18.01.2022 sunt solicitate de la FEROTRANS o serie de documente in baza 

unui H.G. abrogat din anul 2020;  
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- prin adresa CFR Calatori nr. IS 21 /1/467 / 02.03.2022, se solicita o lunga lista de documente, la care in final se 
mentioneza ca, “ In urma analizarii intregii documentatii puse la dispozitie de catre dvs.,  

, nu au fost identificate documentele solicitate de catre AFER”, desi prin adresa ASFR, nr. 2010, din luna iunie 2021 se 
transmite CFR Calatori ca mai sunt necesare doar 4 documente.  

O parte din documentele solicitate in data de 02.03.2022 de catre CFR Calatori nici nu aveau cum sa fie identificate 
printre documentele puse la dispozitie de FEROTRANS -TFI, deoarece acestea sunt obligatia CFR Calatori pentru a le 
intocmi.  

Cel mai interesant document invocat in aceasta adresa ca fiind lipsa, este “Identificare caz de autorizare”. In aceasta 
situatie prin formularul care se depune la autoritate, sunt 5 cazuri de autorizare pentru care CFR Calatori trebuie sa selecteze 
unui, mai exact trebuie sa puna o bifa in acest formular.  

- Dupa raspunsul nostru din 15.03.2022 la adresa CFR Calatori nr. IS 21 /1/467 / 02.03.2022, prin care am raspuns 
punctual si am aratat eroarea in care se afla acestia, la data de 21.03.2022 primim o noua adresa din care a disparut ca din senin 
acea lista lunga de documente si au mai ramas doar 4 documente necesare a mai fi depuse la AFER-ASFR.  

La aceasta adresa am raspuns ca, din aceste 4 documente necesare, 2 sunt inaintate la CFR Calatori inca din 2019, iar 
cel elate 2 cerinte trebuie indeplinite de catre solicitant. Una dintre acestea si cea mai importanta din tot acest proces de 
autorizare este compatibilitatea pentru automotorul MR/MRD cu reteaua feroviara Romana, pe care CFR Calatori a confundat-
o inca de la inceput cu un document care trebuie sa il primeasca de la fostul proprietar din Danemarca.  

Generarea ilegala si nefondata a conflictului juridic:  
Prin adresa CFR Calatori nr. IS 1.4/1/201/2022, ni se inainteaza adresa nr. 3020/1056/31.03.2022 emisa de AFER- 

ONFR Bucuresti privind inregistrarea in Registrul national al Vehiculelor - RNV a vehiculului automotor DMU clasa 
MR/MRD prin care este respinsa solicitarea CFR Calatori de inregistrare in registrul national a acestuia pe motiv ca la dosar 
nu au fost depuse documentele solicitate. Aceasta cerere a CFR Calatori fiind depusa la AFER in data de 24.11.2020.  

Vazand adresa nr. DMR3/1/190/15.04.2022 a Directiei Material Rulant, am inaintat la aceeasi data, 18.04.2022, o 
adresa catre AFER-ONFR prin care am solicitat sa ni se comunice daca inregistrarea valida in RNV din Danemarca a acestui 
automotor, confirmata de catre ONFR prin actul nr. 3020/1997/06.04.2022, inaintata si catre CFR Calatori in data de 
06.04.2022 este valabila pentru autorizarea in serviciu feroviar de calatori din Romania, a vehiculului automotor DMU clasa 
MR/MRD.  

Prin adresa nr.3020/1219/18.04.2022, AFER-ONFR ne-a inaintat raspunsul la solicitarea noastra prin care se confirma 
ca, automotorul MR/MRD, seria 4093-4293 figureaza in RNV din Danemarca cu inregistrare valida, iar pentru utilizarea pe 
inffastructura feroviara din Romania, este necesara identificarea autorizatiei relevante in vederea extinderii zonei de utilizare, 
care implica inclusiv verificarea compatibilitatii tehnice a vehiculelor cu reteaua feroviara din Romania. Deci, inregistrarea 
valida din Danemarca este valabila pentru autorizarea acestui automotor pentru reteaua feroviara din Romania.  

O alta precizare a ONFR este ca, “ulterior identificarii si obtinerii autorizatiei vehiculului se va putea clarifica situatia 
inregistrarii in RNV/REV”. Prin aceasta ONFR precizeaza ca, dupa ce acest automotor va fi autorizat in Romania (deocamdata 
CFR Calatori nu a facut mai nimic in aceasta directie), detinatorul va decide daca ramane cu inregistrarea acestuia in RNV-ul 
din Danemarca, (optiune perfect legala) sau face transferul inregistrarii in RNV-UL din Romania, varianta posibila, dar nu 
neaparat necesara.  

Prin aceasta adresa si precizarea ONFR ca “Identificarea autorizatiei relevante in vederea extinderii zonei de uti 1 izare, 
implica inclusiv verificarea compatibilitatii tehnice a vehiculelor cu reteaua feroviara din Romania’' se clarifica faptul ca, 
“verificarea compatibilitati cu reteaua” nu este un document pe care CFR Calatori trebuia sa il primeasca de la FEROTRANS, 
asa cum au insistat prin adresele lor in repetate randuri tlmp de aproape 2 ani de zile. Aceasta cerinta a ASFR este obligatia 
CFR Calatori si reprezinta un demers obligatoriu in procedura autorizarii automotorului prin care se verifica si se stabileste 
compatibilitatea automotorului cu reteau feroviara din Romania.  

Avand in vedere cele prezentate mai sus, se poate trage usor concluzia ca, demersul CFR Calatori initiat cu adresa nr. 
DT5/2/606/17.11.2020 prin care a solicitat la ONFR inregistrarea in RNV a automotorului MR/MRD, este in totalitate iipsit de 
sens, ilogic si irational. S-a pierdut timpul cu un demers inutil, care a consumat peste 16 luni de zile, perioada in care CFR 
Calatori a pierdut sume inseminate din veniturile planificate.  

FEROTRANS a inaintat inca din 2019, dovada ca acest automotor are o inregistrare valida in RNV din Danemarca.  
De la data semnarii tranzactiei realizata intre cele doua societati la data de 13.12.2019 si pina in prezent, demersurile 

intreprinse de CFR Calatori pentru atingerea obiectivului propus si anume “inscrierea in circulatie a automotorului MR/MRD”, 
au fost in totalitate eronate, asa cum rezulta indubitabil din lamurlrile date de catre AFER. In mod constant au eludat procedura 
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autorizarii in serviciu a acestui automotor si au formulat cerereri repetate catre societatea noastra prin care ni s-a pus in vedere 
sa predam inscrisuri pe care deja le predasem, confundand de multe ori documentele cu procedurile.  

In concluzie, avem dovada ca dupa incheierea tranzactiei, nu s-a dorit punerea in serviciu a acestui automotor si ca un 
grup de salariati din central CFR Calatori si-a propus sa saboteze in mod constant aceasta operatiune de autorizare si punerea 
in serviciu a automotorului.  

Analizand toata corespondenta anterioara si aceste ultime adrese de la ONFR, intelegem ca, in mod deliberat a fost 
sabotata aceasta actiune, desi pana acum am apreciat ca ar fi vorba de incompetenta. In realitate, situatia este mult mai grava. 
Sabotorii au fost preocupati in permanenta, inca de la inceput de activarea clauzei 2 pentru anularea tranzactiei si, in acest sens 
au facut eforturi pentru a obtine dovezi de la AFER care sa duca la activarea clauzei nr. 2 si, nu au facut eforturi pentru 
punerea in serviciu a acestui  

automotor. Din acest motiv in aproape toate adresele CFR Calatori din 2020 si pana in prezent, apare amenintarea cu 
activarea clauzei nr. 2, care de fapt este si un santaj mizerabil la adresa FEROTRANS.  

Altfel, nu se poate explica de ce in data de 17.11.2020 a fost solicitata la AFER-ONFR inregistrarea in RNV a acestui 
automotor, atat timp cat nu era necesara, ca apoi, CFR Calatori sa nu depuna niciun document la dosar.  

Din discutia avuta cu reprezentantii ONFR, mi s-a comunicat textual “am solicitat de la CFR Calatori sa depuna la acest 
dosar macar dovada proprietatii, un document contabil, ceva din care sa reiasa ca detin acest automotor si, nici macar asta nu 
au depus, situatie pentru care in final acest dosar a fost scos din evidenta”.  

In mod vadit, acest dosar a fost lasat nelucrat si incomplet de catre sabotorii din CFR Calatori, pentru a se obtine un 
document de la AFER- ONFR, din care sa se poata forta interpretarea ca, dosarul a fost respins de catre AFER, prin urmare se 
poate activa clauza nr. 2.  

Gravitatea situatiei consta si in faptul ca, prin aceasta actiune deliberata de sabotaj, a fost si este subminata economia 
CFR Calatori. Acest automotor se putea pune in serviciu, pana cel mai tarziu la sfarsitul anului 2020, iar pana acum ar fi 
generat venituri insemnate pentru aceasta societate. Este de notorietate publica lipsa de material rulant a CFR Calatori pentru 
activitatea curenta si pierderile pe care le are din aceasta cauza.  

O alta situatie garva, este aceea ca, sabotorii din CFR Calatori au speculat la fiecare schimbare de Director General, 
faptul ca acesta nu este familiarizat cu situatia acestei tranzactii si, au putut procura usor adrese de amenintare cu rezilierea 
contractului, catre FEROTRANS pentru presupusa culpa de a nu fumiza documentele tehnice necesare autorizarii 
automotorului.  

La acest moment, sabotorii speculeaza starea tensionata dintre persoana mea si actuala conducere a CFR Calatori, 
Directorul GeneralTraian Preoteasa si in mod special Directorul de Material Rulant Mihai Manole fost Director la CFR Marfa, 
care este de notorieatea publica, pentru critic! fata de perioada de activitate manageriala de la CFR Marfa.  

In schimb, este de nepermis ca, pe fondul acestei dispute, acest grup sa speculeze pentru ca, in definitiv sa fie subminata 
economia CFR Calatori.  

Este tot mai evident ca, actualul Director General impreuna cu Directorul de Material Rulant, nu sunt interesati sa puna 
in serviciu acest automotor in interesul CFR Calatori, ci doar speculeaza situatia generata de sabotori si doar urmaresc sa se 
rafuiasca cu mine, prin anularea tranzactiei, fara sa ii interseze pierderile CFR Calatori dorece probabil acestia considera ca nu 
vor fi trasi la raspundere pentru aceasta, desi eu cred ca se inseala.  

Sunt suficiente dovezi, ca aceste motive de reziliere sunt inventate si neserioase pentru ca o astfel de decizie a CFR 
Calatori sa fie anulata de instanta de judecata si, ca partile sa fie repuse in situatia anterioara  

anularii tranzactiei. Dar ce se va intamlpa in tot acest timp? Va dura cativa ani procesul in instanta, cei doi manageri 
care nu se vor mai afla probabil in tfuntea acestei companii vor fi satisfacuti ca sl-au atins scopul de a se razbuna, iar la final 
CFR Calatori, pentru ca va pierde aceast proces in mod categoric, va fi nevoita sa reia dupa cativa ani de judecata prin tribunal, 
procesul de autorizare a automotorului in serviciu din Romania.  

In acest caz, cineva va trebui sa fie tras la raspundere pentru aceste pierderi la CFR Calatori, pentru ca FEROTRANS va 
intrepinde actiunile necesare pentru aceasta.  

Cerintele FEROTRANS si Solatia pentru a preveni o situatie litigioasa:  
Prin raspunsul nostru cu nr. 22/ 26.04.2022, la adresa SRTFC Iasi nr. IS 1.4/1/201/2022, pe langa raspunsurile formulate 

am solicitat de la CFR Calatori pentru a clarifica actiunile / inactiunile de pana acum ale CFR Calatori in legatura cu punerea 
in serviciu a acestui automotor, ca in cel mai scurt timp sa ni se comunice urmatoarele:  

- dovada ca CFR Calatori a solicitat de la ONFR sau de la alt organism notificat European efectuarea compatibilitati 
pentru automotorul MR/MRD cu reteau feroviara Romana si stadiul acesteia;  
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- dovada ca CFR Calatori a efectuat reviziile/reparatiile tehnice necesare pentru automotorul MR/MRD si acestea sunt 
in termen, in vederea realizarii de probe si teste necesare stabilirii compatibilitati cu reteaua feroviara din Romania;  

- dovada ca CFR Calatori a montat instalatia de siguranta si control punctual al vitezei indusi si DSV, pe acest 
automotor in vederea realizarii de probe si teste necesare stabilirii compatibilitati cu reteaua feroviara din Romania;  

- dovada depunerii prin intermediul platformei informatice ghiseu unic, conform act ASFR nr.222O/ nelizibil /... 
12.2020, ca raspuns la adresa CFR Calatori nr. DT5/2/630/27.12.11.2020, a unei cereri in vederea obtinerii autorizatiei, 
conform Anexa I din Regulamentul de Punere in aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei din 4 aprilie 2018 si stadiul acesteia.  

Avand in vedere ca pana la data de 18.05.2022, CFR Calatori a ignorant cerinta noastra din data 26.04.2022, de a 
clarifica actiunile/ inactiunile de pana acum ale CFR Calatori in legatura cu punerea in serviciu a acestui automotor, cu aceeasi 
data am inaintat CFR Caltori prin adrersa nr. 25/18.05.2022, o noua adresa cu noi clarificari.  

Prin aceasta adresa, pentru a preveni o situatie litigioasa, am propus CFR Calatori ca in data de 23.05.2022 ora 10.00, sa 
avem o intrevedere comuna la sediul AFER din Bucuresti, pentru a clarifica daca cerinta acestora de inregistrare in RNV a 
automotorului MR/MRD a fost una justificata/nejustificata (desi aceasta a fost lamurita prin adresa ONFR ca nu era necesara) 
si pentru a dovedi utilitatea inregistrarii actuale a automotorului in RNV din Danemarca in dosarul de autorizare, care asa cum 
comunica si ONFR este una valida pentru autorizarea in Romania.  

Precizam ca, CFR Calatori a refuzat sa participe in data de 23.05.2022, la intalnirea comuna de la sediul AFER, 
confirmand astfel faptul ca acestia nu sunt interesati sa isi respecte obligatia asumata prin tranzactie de a pune in serviciu acest 
automotor. Argumentele CFR Calatori de refuz sunt absolute ridicule.  

Rezilierea abuziva si ilegala dispusa arbitrar de catre conducerea CFR Calatori Bucuresti  
In loc de a raspunde solicitarilor noastre din cele 2 adrese mentionate mai sus pentru aspectele solicitate si de a da curs 

unei intrevederi comune la sediul AFER Bucuresti, care sa lamureasca pe deplin argumentele utilizate de ambele parti, 
conducerea centrala a CFR Calatori dispune la data de 18.05.2022, rezilierea abuzaiva si ilegala fara sa tina cont ca nu este 
indeplinita clauza nr. 2, din actul de tranzactie.  

Aceasta clauza nr. 2 precizezaza ca, “In masura in care, dupa semnarea contractului de tranzactie, bunul - automotor - va 
fi in imposibilitatea punerii in circulatie in baza documentatiei comunicate si motivate de catre A.F.E.R., părțile stabilesc 
rezilierea de plin drept, fara interventia instantelor judecatoresti si fara alta formalitatea prealabila, sens in care partile revin in 
situatia anterioara incheierii contractului de tranzactie.”  

La acest moment CFR Calatori nu se afla in posesia unui astfel de document de la AFER din care sa rezulte ca, 
automotorul este în imposibilitatea punerii in circulatie.  

În concluzie, clauza numărul 2 face referire la imposibilitatea punerii in circulatie a trenului automotor si, nu la 
imposibilitatea inregistrarii in RNV, ori nici pana la acest moment, in aplicatia ghiseu unic nu exista o aplicatie prin care CFR 
Calatori sa solicite o autorizatie de introducere pe piata a vehicolului feroviar tip MR/MRD cu NEV 95860004093-4 si NEV 
95860004293-0.  

Actiunea punerii in circulatie, care face obiectul tranzactiei nu se confiinda cu actiunea inregistrarii in RNV. Cu alte 
cuvinte, pentru punerea in circulatie a automotorului este necesara obtinerea autorizatiei!  

Desi prin adresa nr.3020/1219/18.04.2022, AFER-ONFR ONFR, care a fost inainta de catre FEROTRANS - TFI si CFR 
Calatori la data 27.04.2022, prin adresa nr. 22, se lamureste ca demersul CFR Caltori pentru inregistrarea automotorului in 
RNV a fost inutil, intrucat acesta are deja o inregistrare valida in RNV din Danemarca si care este valabila pentru autorizarea 
automotorului in Romania in vederea punerii in circulatie, CFR Calatori alege sa ignore fara nici un fel de rezerva evidenta in 
favoarea unei decizii ilegale.  

Dovezi indubitabile de incalcare a propriilor obligatii de catre CFR Calatori:  
La data de 18.05.2022, CFR Calatori ia decizia ilegală de reziliere a tranzacției folosind ca argument exact documentul 

de la ONFR de respingere a cererii de inregistrare, demers care s-a dovedit a fi inutil si pe care gj. CFR Calatori a refuzat sa il 
clarifice in data de 23.05.2022 la sediul AFER, printr- o actiune comuna propusa de FEROTRANS, si al doilea argument fiind 
lipsa documentatiilor ce nu au fost “chipurile” fumizate de catre FEROTRANS la cerintele lor repetate.  

Din actul de reziliere din 18.05.2022, rezulta ca CFR Calatori nu a efectuat niciun fel de cheltuiala “in vederea 
introducerii pe piata/autorizarii, inscrierii automotorului in Certificatul de Siguranta"incalcand astfel obligatiile asumate prin 
tranzactie la clauza nr. 1, coroborata cu clauza nr. 3 din tranzactie si punctul 9 din procesul-verbal incheiat la data de 
18.10.2019, prin care se stabileste ca CFR Calatori "se obliga la piata tuturor cheltuielilor cu privire la punerea in circulatie a 
automotorului DMU MR/MRD 4093-4293."  
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Aceasta este inca o dovada ca, CFR Calatori nu a fost deloc interesat si nu a dorit sa puna in circulatie acest automotor 
pentru a-i servi la realizarea obiectului principal de activitate.  

Avand in vedere ca, valoarea bunului stabilita prin raportul de evaluare a fost mai mare decat valoarea creantei si, 
intrucat debitorul SC FEROTRANS-TFI SRL nu a emis pretentii cu privire la recuperarea diferentei, SNTFC ”CFR Calatori” 
SA si-a asumat obligatia de a efectua toate cheltuielile cu privire la punerea in circulatie a automotorului DMU MR/MRD 
4093-4293.  

Pentru punerea in circulatie a acestui automotor pe reteaua feroviara din Romania, CFR Calatori era obligat sa faca 
urmatoarele cheltuieli:  

- pentru traducerea cu un traducator autoriozat a documentatiei tehnice inaintata de catre FEROTRANS-TFI, conform 
punctului 3, din procesul-verbal incheiat la data de 18.10.2019. Nici macar un singur rand din cele cateva mii de pagini din 
documentatia tehnica aflata in posesia sa nu a fost tradus, de unde rezulta ca CFR Calatori nu avea cum sa identifice 
documentele necesare depunerii la dosarul de autorizare.  

De aici, intelegem acum solicitarile repetitive si necoerente ale CFR Calatori pentru aceleasi documente, ignorand in 
permanenta raspunsurile punctuale transmise de catre FEROTRANS.  

- pentru efectuarea reviziilor/reparatiilor tehnice necesare la automotorul MR/MRD, in vederea realizarii de probe si 
teste necesare stabilirii compatibilitati cu reteaua feroviara din Romania;  

- pentru montarea instalatiei de siguranta si control punctual al vitezei indusi si DSV, pe acest automotor in vederea 
realizarii de probe si teste necesare stabilirii compatibilitati cu reteaua feroviara din Romania;  

- pentru efectuarea compatibilitatii automotorului MR/MRD cu reteau feroviara Romana de catre ONFR sau la alt 
organism notificat European;  

- pentru obtinerea autorizatiei, cerere care trebuia solicitata prin intermediul platformei informatice ghiseu unic, 
conform act ASFR nr.222O/ nelizibil /... 12.2020, ca raspuns la adresa CFR Calatori nr. DT5/2/630/27.12.11.2020;  

Având în vedere cele mai sus prezentate si a dovezilor indubitabile de sabotaj si subminare a economiei CFR Calatori, a 
faptului ca managementul actual in mod iresponsabil ignora prioritatile CFR Calatori si nu este interesat sa reduca cheltuielile 
la aceasta companie prin punerea in circulatie a materialului rulant disponibil, speculand doar conjunctura de a se rafui cu 
persoana mea, prin pozitia efemera la conducerea acestei companii, va rog sa dispuneti o comisie de ancheta care sa verifice 
toate aceste aspecte sesizate mai sus si pentru tragerea la raspundere a celor care se fac vinovati.”  

Avand in vedere cele prezentate, vă rog să-mi comunicati care sunt argumentele pentru care această situatie treneaza de 
atata timp și dacă este oprtună infiintarea unui grup de lucru constituit din reprezentanti ai AFER, CFR Calatori si 
FEROTRANS-TFI, care sa fie coordonat de catre reprezentantul AFER.  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc! 
Cu deosebită considerație, 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 
PNL susține mediul de afaceri și protejarea acestuia 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
În calitate de liberal cred cu tărie că o societate poate avea parte de progres și modernizare, atât timp cât ingerința 

statului este minimă și economia este degrevată de tot felul de poveri care pun bețe în roate dezvoltării sale. De aceea, Partidul 
Național Liberal va considera întotdeauna că taxarea suplimentară, diferențiată și nepredictibilă afectează economia, nu o 
susține și, cu atât mai mult, nu ajută la dezvoltarea ei. Am spus românilor, și suntem determinați să ne ținem de ceea ce am 
afirmat, că anul acesta NU vor fi introduse taxe noi, deoarece momentul în care ne aflăm solicită înțelegerea și sprijinul nostru, 
al clasei politice, noi impuneri asupra operatorilor economici și a cetățenilor fiind total contraproductive. 

 Deși în spațiul public au apărut tot felul de informații privind noua așezare a impunerilor, taxă pe avere sau de 
solidaritate, Partidul Național Liberal consideră că acest tip de taxe nu sunt oportune. În legătură cu așa-zisa taxă de 
solidaritate, care privește direct companiile, suntem de părere, și ne susținem opiniile cu argumente economice și precedente, 
că nu va face decât să le împingă pe acestea la transferul impactului financiar asupra prețurilor produselor sau serviciilor lor, 
urmând ca populația să fie cea care va suporta costurile reale ale acestei taxe. Ne aflăm deja într-o perioadă în care inflația este 
în creștere, iar atenția guvernului trebuie să fie îndreptată spre temperarea efectelor inflației. 

 Taxarea suplimentară a companiilor va lovi în activitatea pe care o desfășoară, pentru că ulterior, aceste firme pot 
crește costurile de producție sau pot reduce locurile de muncă. PNL este un apărător ferm al mediului de afaceri, pentru că 
mediul de afaceri este cel care poate genera o creștere economică sănătoasă, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată când PNL a 
fost la guvernare. Este prematur să vorbim despre posibile modificări fiscale până nu avem un acord în coaliție pe aceste 
măsuri. Premierul PNL Nicolae Ciucă a spus că NU vom avea taxe noi introduse anul acesta și NU renunțăm la cota unică de 
impozitare. PNL vede economia și mediul de afaceri drept sursa vitală a întregii societăți, pe care trebuie să o încurajăm, să o 
stimulăm, să o protejăm cât mai mult. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 
 

Investițiile și mediul de afaceri sunt priorități pentru PNL 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Faptul că mediul de afaceri a suportat cele mai dure lovituri în ultimii doi ani de zile nu mai este o veste nouă pentru 

nimeni. Crizele ce s-au succedat până acum au pus o presiune enormă pe economia românească și mediul de afaceri din 
România, iar această situație nefericită nu s-a terminat încă. Tocmai pentru a atenua impactul resimțit de agenții economici din 
România, în special întreprinderile mici și mijlocii, statul român trebuie să ia măsuri rapide și adecvate. Sprijinirea mediului de 
afaceri este vitală pentru funcționarea în bune condiții a economiei noastre, lucru care garantează armonia socială și 
dezvoltarea noastră, per ansamblu, ca țară. 

 Guvernul României, condus de președintele PNL Nicolae Ciucă, a adoptat ordonanța de urgență pentru acordarea de 
granturi pentru întreprinderile mici şi mijlocii, în valoare de 400 milioane euro. Această schemă de finanțare cuprinde două 
măsuri: Măsura nr. 1, cu un număr estimat de 1.200 de beneficiari, prevede o alocare de 60 milioane de euro cu granturi între 
50.000 şi 200.000 euro, destinată refacerii capacităţilor de prestări servicii pentru domenii precum învăţământ, sănătate, 
asistenţă socială şi servicii prestate către populaţie. A doua măsură are o alocare de 360 milioane euro, cu granturi între 50.000 
şi 500.000 euro, pentru IMM-urile afectate de criză. Sunt vizate un număr de 4.000 de companii, iar domeniile pentru care se 
vor aloca aceste granturi sunt cele care privesc activitatea de producţie, construcţii, transport şi depozitare, hoteluri, restaurante 
pe componenta de dotări specifice pentru serviciile de cazare, în principal pentru decontarea costului cu echipamente, utilaje, 
dotări specifice şi tot ce înseamnă partea de investiţii ce ţine de capitalizarea IMM-urilor şi refacerea capacităţilor de rezilienţă.  
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Firmele care activează în România sunt cele care aduc valoarea adăugată imperioasă pentru recuperarea decalajelor 
dintre noi și țările dezvoltate către a căror prosperitate tindem. Aceste ajutoare vor contribui substanțial la consolidarea 
capacității mediului de afaceri de a face față crizei în care ne aflăm și vor asigura un cadru predictibil pentru investitori. 
Partidul Național Liberal va fi întotdeauna un susținător ferm al economiei de piață și al celor care o alcătuiesc, iar, în 
considerarea acestora, PNL va promova întotdeauna măsuri pentru susținerea antreprenorului român! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Vetuța Stănescu 
*** 

Românii vor fi protejați de creșterile artificiale de prețuri 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Criza izbucnită în urma agresiunii ilegale a Federației Ruse împotriva Ucrainei reverberează în toate colțurile planetei. 

Ne reamintim că, la puțin timp de la debutul ostilităților, pe fondul incertitudinii și fricii generalizate, unii operatori economici 
din domeniul comerțului cu carburant au vrut să profite de pe urma acestei stări și au mărit artificial prețurile la pompă. 
Guvernul condus de premierul PNL, Nicolae Ciucă, a adoptat ordonanța care pedepsește specula, protejând românii de 
creșterile de prețuri nefundamentate și de acțiuni nejustificate ale unor operatori economici. Această ordonanță asigură un 
cadru cât se poate de bine reglementat şi onest între cerere şi ofertă pentru a putea combate orice creştere artificială a 
preţurilor. Această situație nu mai trebuie tolerată, Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei trebuie să depună toate 
eforturile necesare în vederea clarificării aspectelor ce au condus la această situație. 

 Românii trebuie protejați în timpul crizei economice de posibile abuzuri. Totodată, prin pachetul ”Sprijin pentru 
România”, Guvernul condus de PNL a luat măsuri pentru a veni în sprijinul românilor cu venituri mici, pentru a face față 
scumpirilor. Reamintesc voucherele în valoare de 250 lei, care au început să fie distribuite de Poșta Română încă de săptămâna 
trecută, urmând a beneficia de ele aproximativ 3 milioane de cetățeni aflați în situații dificile (pensionari, persoane cu 
dizabilități, persoane fără adăpost etc.). În curând va urma implementarea celui de-al doilea pachet „Sprijin pentru România”, 
în valoare de 1,1 miliarde de euro.  

Noua ordonanță are scopul de a crea un instrument pentru a interveni în situaţii excepţionale, de criză, când sunt 
disfuncţionalităţi în funcţionarea pieţei. Prin acest proiect se pot aplica amenzi companiilor care comit acţiuni speculative. 
ANPC poate opri funcţionarea unei companii și poate dispune confiscări, iar Consiliul Concurenţei poate să oblige companiile 
să îşi reducă preţurile. Toate aceste măsuri vor veni în ajutorul cetățenilor și îi vor proteja de eventuale cartelări sau acțiuni 
speculative. În acest moment, când inflația reduce puterea de cumpărare pe zi ce trece, orice creștere de prețuri, care nu are la 
bază creșterea cheltuielilor pentru agenții economici, este una abuzivă și nepermisă. De aceea, statul român are obligația de a 
veghea la buna funcționare a pieței și de a proteja consumatorii, fie ei persoane fizice sau juridice, de orice tentativă de 
speculă. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Bogdan Iulian Huțucă 

*** 
 

Parlamentul României și-a asumat un angajament solid de susținere a agendei de reformare  
a Republicii Moldova pentru integrarea în Uniunea Europeană 

 
Ședința solemnă a celor două Parlamente de la Chișinău și București de săptămâna trecută, dar și ședințele comune ale 

comisiilor de specialitate din ultimele luni dau rezultate concrete: România va sprijini cu toate forțele eforturile de integrarea 
ale Republicii Moldova în UE. 

Așa cum România a fost nevoită să adopte o serie de reforme la nivel de administrație publică centrală și locală, 
economie, justiție, educație – la fel și autoritățile de la Chișinău vor trebui să se mobilizeze să adopte o serie de măsuri în 
beneficiul cetățenilor. Doar că, Moldova va trebui să facă un efort mult mai mare într-o perioadă de timp mult mai scurtă și cu 
turbulențe foarte mari. În acest moment, provocările sunt enorme. Cu un război la graniță, valuri de refugiați care trec prin țară 
zilnic, cu o criză energetică și alimentară, cu blocările provocate de pe piețele internaționale din cauza crizei COVID și acum a 
războiului – Republica Moldova poate conta pe tot suportul României, prin reprezentanții ei, în cadrul Uniunii Europene. 
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În urmă cu doar două săptămâni, comisiile de administrație din cele două parlamente au decis să colaboreze pentru a 
accelera reforma administrației publice. Integrarea în UE înseamnă, în primul rând, un set de reguli și drepturi de care trebuie 
să se bucure fiecare cetățean, servicii mai bune și o administrație publică transparentă și eficientă. 

Îmi doresc ca eforturile noastre să meargă mai departe și propun astăzi crearea unor instituții comune care să urmărească 
reforma din Republica Moldova și să vină cu bune-practici din România, să împărtășească din experiența țării noastre în acest 
parcurs și să asiste autoritățile de la Chișinău să facă pași rapizi pentru a fi mai aproape de Europa și de România. Apreciez că 
înființarea unei structuri interministeriale pentru integrarea Republicii Moldova, în care să se regăsească specialiști din toate 
ministerele, profesori universitari și reprezentanți ai societății civile ar fi un ajutor concret și de mare folos acordat Moldovei. 

Vă mulțumesc,      
Deputat 

Christine Thellmann 
*** 

Educația – punctul zero pentru o societate a viitorului în România 
 
 Pentru a putea presta activitățile de astăzi, care necesită un înalt nivel de calificare, pentru a putea crea plusvaloare 

folosind doar câțitva roboți de înaltă performanță sau un laptop, este nevoie de educație. Sigur, investiția în educație dă 
rezultate peste generații, însă aceste rezultate sunt, de cele mai multe ori, impresionante. Să ne gâdim, numai, la cum ar arăta 
România dacă ar prelua exemplul Japoniei sau Coreei de Sud – investiții masive în educație, care să completeze înzestrările 
naturale ale poporului nostru. O populație activă cu un nivel înalt de educație nu doar că reprezintă un magnet pentru marile 
companii din orice domeniu, dar membrii săi sunt capabili să se dezvolte și pe cont propriu, depășind dependența de un 
angajator și aducând plusvaloare societății în care trăiesc prin inițiative individuale de succes. 

 Astăzi, așa ceva este posibil. De fapt, aceasta este cheia, aceasta este explicația progresului economic și social 
înregistrat în ultimele aproximativ două secole de națiunile pe care astăzi le considerăm modele de urmat. Ce avem de făcut 
pentru a obține și noi ceea ce pentru alții reprezintă normalitatea? 

 Noi, liberalii, credem că avem nevoie de un nou tip de „contract social”, în care educația să devină prioritatea numărul 
unu a societății în ansamblul său. În care educația să fie considerată punctul central în jurul căruia gravitează și a cărui 
prezență garantează dezvoltarea societății. De ce ne referim, însă, la societatea în ansamblul său? Pentru că esența viziunii 
liberale este înțelegerea faptului că nu doar statul este responsabil pentru serviciile publice, nu doar statul este responsabil de 
educație. Așa cum s-a întâmplat începând aproximativ din perioada secolului al XVIII-lea, în Europa de Vest și ceea ce aveau 
să devină Statele Unite ale Americii, și aproximativ din secolul al XIX-lea pe meleagurile noastre, când inițiative de succes în 
domeniul educației au venit nu numai de la state, ci și din sectorul privat.  

        Bunurile și serviciile produse și comercializate astăzi pe piață sunt, în bună măsură, nemateriale, constând în idei, 
viziuni, metode și tehnici inovative, rezultate din corelarea originală, neașteptată, a informațiilor existente. O astfel de 
economie aduce după sine șanse uriașe – să ne gândim numai la faptul că de multe ori nu va mai fi necesar să ne părăsim 
locurile natale, atât de dragi - , însă numai pentru persoanele care se pot integra în paradigmele ei, ceea ce nu se poate face 
decât beneficiind de un înalt nivel de educație.  

De aceea, prin proiectul România educată, noi, Partidul Național Liberal, propunem o abordare a sistemului educațional 
bazată pe triada fundamentală părinți – profesori – elevi. Educația trebuie realizată împreună de către părinți și profesori, 
pentru elevi dar și pentru întreaga societate, iar statul trebuie să susțină eforturile și inițiativele venite din partea acestora. Însă 
punerea în aplicare a acestui proiect are nevoie de sprijinul dumneavoastră. Al dumneavoastră, dragi cetățeni, fie că sunteți 
părinți, bunici, frați sau surori, al dumenavoastră, distinși și merituoși profesori și ai dumneavoastră, stimați colegi de 
guvernare, de reprezentare și de politică în general.  

Într-o parafrază celebră, educația nu este a noastră, a Partidului Național Liberal, așa cum nu este nici numai a unora 
dintre dumneavoastră. Educația este a noastră, a tuturor, pentru că împreună o realizăm și împreună ne bucurăm de ea.  

 
Deputat 

Cătălina Ciofu 
*** 
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În perioadele instabile la nivel global nu te poți hazarda să mărești taxele și impozitele. 
Ar fi o greșeală să cioplim cadrul fiscal! 

 
Sistemul fiscal în perioade de instabilitate la nivel global este necesar să rămână predictibil, iar eventualele intervenții 

trebuie făcute pentru a ajuta atât populația cât și sectoarele vitale ale economiei. Orice modificare peste noapte a cadrului fiscal 
poate înrăutăți lucrurile, iar în loc să corectăm o situație, mai mult o agravăm, dacă acționăm hazardat și fără să calculăm exact 
impactul. 

De doi ani și jumătate avem trei crize la nivel mondial. Mai întâi am avut pandemia, apoi criza energetică, iar în acest an 
războiul din Ucraina. Sunt turbulențe serioase cu care se confruntă sistemul economic și financiar global, iar statele lumii caută 
cele mai potrivite măsuri pentru a atenua impactul. 

În România vedem că sunt vânturate tot felul de idei și propuneri în privința modificării sistemului fiscal. În perioade cu 
instabilitate este lipsit de responsabilitate să acționezi fără a analiza temeinic dacă nu cumva în final faci mai mult rău decât 
bine. Nu poți ciopli cadrul fiscal și să riști ca peste un an sau doi problemele să se acutizeze în loc să dispară. Am mai avut 
momente în guvernările anterioare când am acționat la modul heirupist, iar ulterior au plătit toți românii pentru greșelile 
guvernanților. 

Pentru perioada următoare trebuie să ne concentrăm cu prioritate pe dezvoltare, în condițiile în care vom avea în 
următorii ani alocați aproape 100 de miliarde de euro pentru investiții. Este obligatoriu să începem să direcționăm acești bani 
către domeniile cheie, iar pentru asta avem nevoie de proiecte, dar și de seriozitate și de multă rigoare. 

Românii nu mai trebuie amăgiți, iar o guvernare responsabilă înseamnă un plan coerent pentru investiții masive în 
această țară. 

De asemenea, PNL nu va susține nici o măsură care să afecteze mediul de afaceri. Nu putem mări povara fiscală pentru 
antreprenori, din contră, dezvoltarea mediului privat rămâne pentru noi o prioritate. 

Putem însă discuta de măsuri care să reducă birocrația și să venim cu propuneri pentru scăderea poverii administrative.  
Avem nevoie așadar de stabilitate fiscală și de un climat pro-business și nu putem fi de acord cu impozite și taxe 

introduse peste noapte. 
Deputat 

George Șișcu 
*** 

Mediul de afaceri trebuie protejat, nu lovit! 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale, ne spune Constituția României la art. 56. 

Astăzi, modificarea codului fiscal este în centrul atenției, aruncându-se în spațiul public tot felul de idei, multe dintre ele 
menite doar să agite apele. În acest moment, orice discuție pe acest subiect este prematură. Partidul Național Liberal, prin 
președintele partidului și reprezentanții săi, a afirmat clar faptul că, anul acesta, nu vor fi introduse noi taxe și nici cota unică 
nu va fi înlocuită. Ca liberali, mediul de afaceri reprezintă una dintre prioritățile noastre, fiind o sursă vitală a întregii societăți, 
pe care trebuie să o încurajăm, să o stimulăm, să o protejăm cât mai mult. 

 Pandemia de Covid-19 și războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina, coroborate cu criza prețurilor la energie, 
carburant și inflație, au fost lovituri puternice asupra mediului de afaceri. Foarte multe companii au făcut eforturi mari de a-și 
ține angajații, de a nu face disponibilizări, chiar dacă au înregistrat pierderi. Ar trebui să ne gândim mai mult atunci când 
discutăm despre impozitarea capitalului și a muncii. Viziunea noastră este de a nu îi sancționa pe cei care produc, pe cei care 
oferă locuri de muncă, pe cei pe care ne bazăm să genereze creșterea economică. Mediul economic trebuie încurajat pentru că 
este și el lovit masiv de valurile de creșteri de prețuri. O suprataxă pentru anumite companii, ar fi o eroare, cu rezultate proaste 
pentru economie și în final și pentru stat. Toate taxele și contribuțiile sunt plătite proporțional. Fiecare contribuie în funcție de 
câți angajați are, deci ar fi corect să spunem că efortul marilor companii este unul ridicat pentru că au mulți salariați. Prin 
urmare, o companie mare va contribui mai mult la bugetul general.  

 Introdusă de guvernul liberal în 2005, Cota unică a fost o decizie cheie ce a contribuit masiv la dezvoltarea economiei 
României în ultimii 15 ani și a fost o măsură liberală la care nu vom renunța. Cota unică a crescut conformarea, a atras 
investitori, a simplificat sistemul foarte mult, a încurajat antreprenoriatul. Mai mult, este un sistem simplu, schimbarea lui cu 
taxarea diferențiată nefăcând decât să îngreuneze activitatea unor instituții precum ANAF, care au nevoie, în acest moment, să 
treacă printr-o reformă care să dezvolte capacitatea lor operațională, în mod particular privind creșterea capacității de 
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colectare. Așadar, PNL își va respecta tradiția și doctrina, și nu va lua măsuri împotriva celor care contribuie cel mai mult la 
dezvoltarea economică a României! 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
Declarație politică 

Stimați colegi,  
În perioada 6-15 iunie, am avut onoarea să fiu membru al unei delegații parlamentare române în Statele Unite ale 

Americii. 
Vă spun fără lipsă de modestie: delegația Parlamentului care a reprezentat România în întâlniri bilaterale cu 

congresmeni, companii, reprezentanți ai Pentagonului sau ai Departamentului de Stat și think-tank-uri de top, a avut cea mai 
consistentă vizită făcută vreodată la acest nivel în istoria relațiilor dintre cele două țări. 

Unul din cele mai discutate subiecte în cadrul vizitei oficiale din SUA pe care am avut-o în calitate de membru al 
delegației Camerei Deputaților a fost includerea României în programul Visa Waiver.  

Vă spun că am făcut pași concreți pentru realizarea acestui obiectiv prioritar de maximă importanță pentru cetățenii 
români, cu eforturile susținute ale Ambasadei României în Statele Unite ale Americii, care a făcut un obiectiv principal din 
acest deziderat.  

Programul Visa Waiver permite cetățenilor țărilor participante să călătorească în Statele Unite pentru afaceri sau turism 
pentru sejururi de până la 90 de zile fără viză. Includerea țării noastre în programul scutirii de viză ar oferi o confirmare 
vizibilă a statutului României de partener strategic al SUA.  

De aceea, vă pot asigura că în toate discuțiile avute cu reprezentanții congresului american am obținut susținerea și 
sprijinul pentru acest obiectiv important al țării noastre. 

Deschiderea Congresului american față de accederea României la programul Visa Waiver este mai actuală ca oricând iar 
acest lucru se datorează, pe lângă eforturile diplomatice, întregii comunități de români care trăiesc pașnic în Statele Unite ale 
Americii și care se bucură de întreg respectul și admirația oficialităților americane. 

Ca membru al delegației parlamentare române în SUA și în calitate de Reprezentant Special al Guvernului Pentru 
Promovrea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei, am avut întrevederi cu reprezentanți ai 
comunităților evreiești și supraviețuitori ai Holocaustului. 

Am avut o întrevedere cu Ellen Germain, Reprezentant Special pentru Holocaust, Departamentul de Stat și cu 
reprezentanți ai organizațiilor evreiești, alături de care am discutat despre pașii pe care i-am făcut în România, prin adoptarea 
Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, 
aferentă perioadei 2021-2023, despre legea care introduce istoria evreilor și Holocaustului ca disciplină obligatorie pentru 
elevii de liceu, începând cu anul școlar 2023-2024, despre muzeu naţional de istorie a Evreilor și a Holocaustului și 
îmbunătățirea legislației pentru sprijinirea eforturilor de combatere a negării și distorsionării realității istorice privind memoria 
victimelor Holocaustului. 

De asemenea, am avut plăcerea de a-l revedea pe Norman Manea, supraviețuitor al Holocaustului, al deportării în 
Transnistria, dar în egală măsură și al lagărului comunist, un nume pe care România l-a valorizat atât de puțin! Norman 
Manea, cel mai tradus romancier român în străinătate este un om de o infinită căldură și bunătate, un om care iubește România 
atât de mult și de frumos.  

În timpul bursei Fullbright din Statele Unite, am avut prilejul să-l întâlnesc pentru prima dată pe Norman, cel mai 
cunoscut, cel mai frumos și mai autentic scriitor al nostru peste Ocean, un om de o generozitate incredibilă, un suflet enorm și 
un erou de o demnitate absolut incredibilă. Am avut o vizită la la sediul Lockheed Martin, companie aerospațială de securitate 
care are aproximativ 114.000 de angajați în întreaga lume și este implicată în principal în cercetarea, proiectarea, dezvoltarea, 
fabricarea, integrarea și susținerea sistemelor, produselor și serviciilor cu tehnologie avansată. 

Parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii este unul solid, sprijinit pe valorile democrației și a 
statului de drept.Relația transatlantică este acum mai puternică ca niciodată, România devenind turnul de observație al Alianței 
în regiune. Astăzi, România, ca membră NATO, în contextul războiului din Ucraina, se bucură pe deplin de umbrela alianței 
nord-atlantice, implicit de sprijinul Statelor Unite ale Americii, în consolidarea nivelului de siguranță și securitate pe flancul 
estic.  

La împlinirea a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic între România și Statele Unite, cele două state sunt 
astăzi mai unite ca oricând, prin materializarea relațiilor de colaborare pe diverse domenii dar mai ales în plan economic și 
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militar. Faptul că astăzi discutăm de atragerea investitorilor americani pe teritoriul României, de consilidarea militară pe 
fondul tensiunilor din Flancul estic cât și posibilitatea eliminării vizelor pentru români, atestă puternica legătură strategică între 
cele două state. În acest context, România este un aliat de încredere și fidel al SUA, cu un palmares consolidat de cooperare în 
toate domeniile legate de securitate. Vom continua să construim pe această bază fermă și suntem gata să continuăm dialogul și 
eforturile asupra tuturor problemelor de interes comun. 

Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
Resuscitarea imperioasă a sportului românesc – Depolitizare și investiții în copii și juniori 

 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Fotbalul românesc a intrat în moarte clinică. Acest lucru poate fi constatat foarte ușor de fiecare român atunci când 

privește „performanțele” (între ghilimele) naționalei noastre. După o dublă manșă rușinoasă împotriva Muntenegrului, o țară 
de aproximativ 600.000 de locuitori, cât un sfert din București, speranța noastră că vom mai fi scoși în stradă de bucuria unei 
calificări la un turneu final, în viitorul apropiat, poate fi considerată deșartă. Anul acesta Dinamo București, o mare echipă a 
fotbalului românesc, a retrogradat pentru prima dată în istoria sa în Liga a 2a, iar perspectivele clubului sunt sumbre. Steaua 
București, cea mai titrată echipă din România, este pasată de câțiva ani de zile între autoritățile publice și investitorii privați 
prin tribunalele civile și sportive. Cauzele sunt unele adânci, ce țin de structura acestui întreg sistem. 

Conform statutului său, Federația Română de Fotbal are obligația de a rămâne echidistantă politic. Numai că, spre 
exemplu, la Buzău neutralitatea politică a persoanelor cu responsabilitate în gestionarea fenomenului sportiv lipsește cu 
desăvârșire. Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, pesedistul Petre Adrian Robert, a cărui singură tangență cu fotbalul 
este că a fost un mediocru arbitru de nivel județean, este simultan și președinte al Asociației Județene de Fotbal Buzău. O 
asociaţie judeţeană de fotbal este persoană juridică de drept privat, având drept scop organizarea activităţii fotbalistice la 
nivelul judeţului și se supune regulamentelor FRF. Toți românii își doresc performanță, își doresc să simtă ce simțeau 
odinioară când pe teren se aflau mari fotbaliști precum Nicolae Dobrin, Florea Dumitrache, Marius Lăcătuș sau Gheorghe 
Hagi. Doar că dorința aceasta, din păcate, nu cred că va deveni fezabilă în viitorul apropiat atâta timp cât politica de partid va 
fi parte integrantă din lumea fotbalului.  

 Fotbalul în județul Buzău a ajuns să depindă într-o proporție covârșitoare de voința politică. De la vicele CJ și șeful 
AJF antemenționat, până la cooptarea în loturile de arbitri a ceea ce buzoienii cunosc drept jokeri, tot acest mecanism are un 
singur scop, acela de a veghea și garanta că fotbalul din Buzău răspunde întocmai ordinelor venite pe linie de partid. Având în 
spate troli și echipe de propagandă, nimeni nu are dreptul să se atingă de membri de partid care taie și spânzură, iar cei care 
îndrăznesc pot fi făcuți să regrete amarnic. Sportul românesc este lipsit de șansă într-o astfel de situație. Sportul românesc, și în 
special sportul rege, are nevoie de conducere competentă, care să urmărească atragerea cât mai multor români spre practicarea 
sportului de masă și să susțină cu tot ceea ce pot privații care doresc să facă performanță.  Avem nevoie de administrator 
competent, echidistant față de orice ingerință politică. Nu este admisibil ca interesul politic să prevaleze într-un sector de 
interes național precum este sportul. Performanța tânărului de 17 ani David Popovici de ieri de la Budapesta, ce a adus într-un 
minut și 43 de secunde primul titlu mondial din istoria României la proba 200 de metri liber, este un exemplu pentru ceea ce 
putem obține atunci când un sport este manageriat cu competență și dăruire de un profesionist. Chiar dacă înotul nu este un 
sport care să atragă la fel de multe priviri precum este fotbalul, președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, 
medaliata cu aur olimpic Camelia Potec, ne arată rodul răbdării, încrederii și investiției în tineri.  

Pe lângă depolitizarea imperioasă, o mare componentă este legată de finanțare. Ne trebuie investiții consistente, mai ales 
la nivel de juniori, care să creeze condițiile propice pentru dezvoltare și performanță. Copiii trebuie să beneficieze de un cadru 
adecvat în care să se formeze și, în viitor, să performeze. Însă performanța nu ține numai de stat, ea trebuie susținută și de 
antreprenori și investitorii privați care și-o doresc. Statul, în schimb, trebuie să garanteze o bază de pe care să plece viitorii 
mari atleți ai noștri. Depolitizare și investiții în copii și junior, asta este singura opțiune pe care o întrevăd dacă dorim să 
resuscităm sportul, unul dintre cei mai mari ambasadori pe care îi poate avea o țară!   

Vă mulțumesc!         Deputat 
Gabriel-Ioan Avrămescu 

*** 
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Ziua Mondială a Refugiatului 
 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
Ziua Mondială a Refugiatului este o zi internațională desemnată de Organizația Națiunilor Unite pentru a onora toți 

refugiații de pe glob. În fiecare an, pe 20 iunie, se celebrează puterea și curajul milioanelor de oameni care au fost nevoiți să 
fugă din țara lor pentru a scăpa de conflict sau persecuție.  

Ziua Mondială a Refugiatului este o ocazie pentru a crește gradul de empatie și înțelegere față de refugiați și situația 
acestora, dar și pentru a recunoaște rezistența de care dau dovadă în reconstruirea vieții. Astfel se atrage atentia asupra 
drepturilor, nevoilor și visurilor refugiaților, contribuind la mobilizarea voinței și resurselor politice, astfel încât refugiații să și 
prospere, nu doar să supraviețuiască. Deși este important să protejăm și să îmbunătățim viața refugiaților în fiecare zi, zilele 
internaționale, cum ar fi Ziua Mondială a Refugiatului, ajută la concentrarea atenției globale asupra situației persoanelor care 
fug de conflict sau persecuție.  

În contextual agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei, care a început la 24 februarie 2022, peste 7 milioane de 
oameni au fugit din calea războiului, refugiindu-se în țări ale UE și în Republica Moldova. În România, aproape 1,2 milioane 
de ucrainieni au trecut granița țării noastre până în acest moment, însă cifra este în creștere. Dintre aceștia, aproximativ 90.000 
au rămas în țara noastră și mă bucur că românii s-au mobilizat pentru a le acorda ajutor încă de la începutul războiului. 
Numărul de persoane care fug din Ucraina se poate schimba rapid și sunt adesea doar estimări, însă mă bucur că cetățenii și 
statul român au dat dovadă de solidaritate și continuă să acorde sprijin și asistență vecinilor noștri din Ucraina, în speranța că 
această criză a refugiaților ucrainieni își va găsi un deznodământ cât mai curând, odată cu încheierea acestui război nedrept, 
care a cutremurat întreaga lume.  

Vă mulţumesc!        Deputat 
Liviu-Ioan Balint 

*** 
 

Fabricat în România – singura cale pentru a echilibra balanța comercială a României! 
 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
În ciuda progreselor economice incontestabile pe care le-a făcut țara noastră în ultimii ani, continuăm să exportăm 

materii prime și materiale cu un grad scăzut de prelucrare și importăm produse finite, la prețuri mari. Acest fenomen se 
manifestă aproape în toate domeniile de activitate economică, de la industria prelucrătoare, industria lemnului, textilă și chiar 
în industria alimentară. Nu întâmplător, pe mesele noastre regăsim mai multe produse din import decât cele produse de 
operatorii economici români. Uneori, cumpărăm biscuiți din import făcuți din grâu românesc, conserve din legume românești 
sau mobilă făcută din lemn românesc. Știm cu toții că acest dezechilibru macroeconomic este cauza de slaba capitalizare a 
întreprinderilor românești, de lipsa echipamentelor și dotărilor moderne care ar ajuta firmele naționale să realizeze produse 
finite de calitate, la prețuri competitive. 

Stimați colegi, 
Cu toții ar trebui să salutăm măsurile luate de Guvernul condus de Nicolae Ciucă în cadrul pachetului ”Sprijin pentru 

România”, în mod special acele pachete de finanțare care vor merge către întreprinderile românești care vor crește capacitatea 
de procesare a produselor agricole românești. Este un pas important în sensul în care producția agricolă românească să ajungă 
pe mesele românilor și la export în formă finită, cu eticheta ”fabricat în România”. Decizia prim-ministrului Nicolae Ciucă este 
cu atât mai importantă cu cât, în contextul agresiunii ruse din Ucraina, există o îngrijorare importantă la nivel internațional cu 
privire la fluxul produselor agricole și alimentare. Așadar, ceea ce a început Guvernul Ciucă prin aceste măsuri trebuie 
continuat și susținut pe termen mediu și lung. 

Stimați colegi, 
Cred că a venit momentul să revitalizăm termenul ”Fabricat în România”! Industria românească a condus multă vreme 

în topurile calității produselor industriale și ar fi bine ca, prin măsuri de sprijin, să ne recâștigăm locul bine meritat. Industria 
siderurgică, industria textilă, industria constructoare și prelucrătoare, industria alimentară și chiar și vinurile românești au fost 
și sunt recunoscute pentru calitatea lor la nivel internațional. Reindustrializarea țării ne va permite să producem mai mult, să 
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oferim românilor mai multe produse de calitate românești, să exportăm mai mult și să importăm mai puțin și să generăm mai 
multă prosperitate aici, în România, pentru români. 

Vă mulțumesc,         Deputat 
Dumitru Rujan 

*** 
Primele gaze din Marea Neagră au ajuns în România 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Zilele trecute s-a împlinit o lună de când Camera Deputaților a votat, cu o majoritate covârșitoare, legea offshore. 

Urmare a licenței eliberate de ANRE, astăzi vedem deja rezultatele acestei legi. Primele gaze extrase din Marea Neagră, din 
perimetrele de adâncime mică Ana și Doina, au intrat miercurea trecută în Sistemul Naţional de Transport operat de Transgaz. 
Potrivit estimărilor operatorului Black Sea Oil & Gas, anul acesta vor fi extrase jumătate de miliard de metri cubi de gaze, rata 
de extracție aproximată pentru următorii trei ani fiind de 1 miliard de metri cubi anual. Vorbim, în acest moment, de cinci 
sonde de producție, una la zăcământul Doina și patru la zăcământul Ana, o platformă de producţie monitorizată şi operată de la 
ţărm și o conductă submarină de 121 de km care asigură transportul gazelor până la noua staţie de tratare a gazelor din comuna 
Corbu, judeţul Constanţa. De acolo, gazele naturale vor fi direcționate printr-o conductă îngropată de 16 țoli (aproximativ 4,3 
km lungime), către o stație de tratare a gazelor naturale ce este amplasată în zona Vadu. Prin „Proiectul de dezvoltare gaze 
naturale Midia” al Black Sea Oil & Gas, ce cuprinde zăcăminte descoperite în 1995 și 2007, se țintește spre asigurarea a 10% 
din cererea de gaze internă a României, însă oportunitățile vor fi mult mai multe, mai ales în perspectiva dezvoltării și 
implementării altor planuri și proiecte privind exploatarea resurselor de pe platoul nostru continental de pe urma cărora să 
profite România. 

 Prin intrarea primelor gaze în Sistemul Național de Transport, România își consolidează securitatea energetică. Astfel, 
putem să demonstrăm că toată propaganda și lozincile aruncate în spațiul public de către oameni care ori nu au înțeles, ori 
reprezintă interese contrare țării noastre, au fost în van. Statul român este un partener de încredere pentru orice investitor care, 
prin activitatea sa, contribuie direct la dezvoltarea economiei și societății românești. Încă din prima jumătate a secolului al 
XIX-lea, liberalii și, ulterior, Partidul Național Liberal au vegheat la promovarea și urmărirea interesului național. Noi, 
reprezentanții PNL de astăzi, dorim să ne achităm onorabil de datoria pe care am moștenit-o de la marii noștri înaintași. 
Exploatarea gazelor din Marea Neagră va garanta, în anii următori, independența energetică a României (și vedem cât de vital 
este acest aspect pentru vremurile pe care le trăim) și, foarte important, va face din țara noastră un actor regional important pe 
segmentul sectorului energetic, oferindu-ne posibilitatea de a-i ajuta pe cei care astăzi depind, în proporție covârșitoare, de 
gazul rusesc. Prin gazele noastre din Marea Neagră, România va contribui activ la diminuarea influenței Kremlinului în 
Europa. Investițiile și proiectele trebuie să continue și să se diversifice, iar PNL va fi întotdeauna prezent să le susțină! 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Ervin Molnar 
*** 

 

Vești bune: băcăuanii vor beneficia de mijloace electrice de transport public rutier și feroviar 
 
Veștile pozitive circulă mai greu în ziua de astăzi. Unii spun că lucrurile bune se văd, deci nu trebuie promovate. Cu 

toate acestea, voi vorbi astăzi despre lucruri bune care se întâmplă în circumscripția mea electorală, județul Bacău. 
Vestea bună este că, nu peste mult timp, băcăuanii vor beneficia de mijloace electrice de transport public. Mă refer la 

autobuze și microbuze electrice, la trenuri electrice pentru navetiști, dar și pentru cei care circulă pe distanțe mai lungi în țară. 
În ceea ce privește transportul rutier, comunele Hemeiuș, Măgura, Luizi Călugăra, Letea Veche, Nicolae Bălcescu și 

Mărgineni s-au asociat cu municipiul reședință de județ pentru a achiziționa și operaționaliza, în cadrul serviciului 
metropolitan de transport, 24 de autobuze electrice, 5 microbuze electrice, 10 stații de încărcare rapidă pe traseele autobuzelor 
și 29 de stații de încărcare lentă la autobază. De asemenea, vor fi instalate 57 de stații de încărcare pentru vehicule electrice: 45 
aferente municipiului Bacău și 12 pentru comunele partenere. Trebuie subliniat că acest proiect este finanțat prin Programul 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 
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În ceea ce privește transportul feroviar, Guvernul a emis anul trecut Hotărârea nr. 1.226 pentru aprobarea Notei de 
fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziției de rame electrice noi în cadrul 
proiectului de investiții "Achiziție material rulant nou, rame electrice regionale RE-R și rame electrice interregionale RE-IR". 

Astfel, navetiștii din Bacău vor putea circula cu trenuri electrice pe traseul Bacău – Pașcani. Acesta are o lungime de 84 
de kilometri și include, în județul Bacău, stațiile Itești, Șerbești și Galbeni. Transportul se va efectua cu rame electrice de scurt 
parcurs (RE-R), configurate pentru viteza maximă de 160 km/h cu o capacitate de transport formată din minim 200 locuri pe 
scaune fixe, minim două locuri pentru persoane cu dizabilități și 200 locuri în picioare (la 4 persoane/mp), 8 locuri pentru 
transportul bicicletelor. 

Aceeași Hotărâre din 2021 a Guvernului României prevede și achiziţia a încă 20 trenuri electrice de lung parcurs, 
interregionale (RE-IR). Bacăul va fi inclus în șase rute feroviare de transport interregional: Braşov – Sfântu Gheorghe – 
Miercurea Ciuc – Bacău – Iaşi; Braşov – Sfântu Gheorghe – Miercurea Ciuc – Bacău – Suceava; Galaţi – Mărăşeşti (Focşani) 
– Bacău – Iaşi; Galaţi – Mărăşeşti (Focşani) – Bacău – Suceava; Iaşi – Bacău – Mărăşeşti (Focşani) – Barboşi (Galaţi) – Brăila 
– Constanţa – Mangalia; Suceava – Bacău – Mărăşeşti (Focşani) – Barboşi (Galaţi) – Brăila – Constanţa – Mangalia. 

Noile trenuri trebuie să circule cu o viteză maximă de 200 km/h, să aibă o capacitate minimă de 160 locuri pe scaune 
(clasa I şi clasa a II-a) și să asigure confortul pentru deplasări de lung parcurs (între 7 – 10 ore/direcţie). 

Este de la sine înțeles că toate aceste mijloace electrice de transport public vor contribui semnificativ la reducerea 
poluării în zonă și vor asigura un confort sporit călătorilor. 

Eu consider că lucrurile bune nu trebuie trecute sub tăcere, ci trebuie aduse la cunoștința celor care vor beneficia de ele.   
 

Deputat 
Elena Hărătău 

*** 
Suceava – Pol turistic național! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
În primul rând aș dori să-l felicit pe ministrul sucevean al turismului, domnul Daniel Cadariu, care s-a încăpățânat și a 

reușit să relanseze programul de acordare a tichetelor de vacanță pentru angajații din sectorul public. Acest program 
guvernamental, prin care este sprijinit turismul în interiorul frontierelor României a ajutat foarte mult sectorul turistic 
românesc, inclusiv pe cel din Bucovina și am convingerea că anul acesta va contribui la relansare turismului românesc după 
pandemie. Vreau să cred că atunci când își vor face planurile pentru vacanța de vară sau pentru cea de iarnă, românii vor alege 
frumusețea inegalabilă a reliefului montan sucevean, liniștea sufletească oferită de mănăstirile bucovinene, tărâmurile pline de 
istorie ale cetăților de scaun, precum și ospitalitatea și mâncarea gustoasă din unitățile noastre de cazare. Să știți că cine a venit 
în Suceava o dată, s-a îndrăgostit de Bucovina și a revenit mereu pe meleagurile noastre! 

 Stimați colegi, 
 Demersurile concertate ale parlamentarilor și primarilor liberali din Suceava, precum și ale președintelui Consiliului 

județean Gheorghe Flutur, au transformat județul într-un adevărat pol turistic național, Suceava având în prezent recunoscute 
cele mai multe destinații istorice din țară. Mulțumesc reprezentanților Guvernului, în special prim-ministrului Nicolae Ciucă, 
pentru că au înțeles cât de important este pentru Suceava și pentru întreaga Regiune Nord-Est să avem parte nu numai de o 
recunoaștere formală a potențialului turistic bucovinean, ci, pe baza acestei recunoașteri, să putem sprijini turismul prin 
investiții publice de calitate și prin susținerea antreprenorilor privați din acest domeniu. Am încredere că proiectele de 
infrastructură rutieră și feroviară demarate în ultimii doi ani vor fi duse cu bine până la capăt și Bucovina va fi mai aproape de 
București, de Constanța și Brașov, de Cluj Napoca și Sibiu, de statele din Uniunea Europeană. 

Vă mulțumesc,   
Deputat 

Ioan Balan 
*** 
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Stabilitatea sistemului fiscal reprezintă garanția unei creșteri economice sănătoase 
 
Partidul Național Liberal este un partid responsabil, preocupat în primul rând ca prin măsurile fiscale guvernamentale să 

putem asigura stabilitate și predictibilitate pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni. Consider că este inoportun ca în acest 
moment economic dificil să ne lansăm în tot felul de propuneri populiste, care nu fac altceva decât să creeze speranțe deșarte 
oamenilor și să pericliteze stabilitatea economiei naționale. 

Țin să reiterez, pe această cale, poziția asumată public de Partidul Național Liberal de a nu modifica nici cota unica de 
impozitare, nici de a taxa suplimentar companiile, măsuri care ar lovi în mod direct mediul de afaceri! Angajamentul nostru 
este că vom lua doar măsuri pozitive pentru economie menite să asigure o protecție suplimentară pentru locurile de muncă și să 
determine o creștere a numărului de angajați, concomitent cu măsuri de atragere a investițiilor străine în România.  

Suntem capabili să facem asta, iar statistica ne dă dreptate având în vedere că, potrivit datelor furnizate de Banca 
Națională a României, investiţiile străine directe au crescut cu 34% în primele patru luni ale acestui an, la 3,149 miliarde de 
euro, față de 2,35 miliarde euro în perioada similară din 2021. Totodată, potrivit datelor Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului, numărul firmelor cu capital străin nou înfiinţate a crescut în primele patru luni din 2022 cu 27,8%, comparativ cu 
perioada similară din 2021, la 2.186 de unităţi, iar în aprilie 2022, au fost înmatriculate 546 firme cu participare străină la 
capitalul social. Semnalele din economie sunt bune așadar, iar datele confirmă eficiența soluțiilor pe care Guvernul Ciucă le-a 
luat în această perioadă. 

Este important ca românii să știe că PNL este mai interesat de măsurile care vor asigura o creștere economică sănătoasă 
și un nivel de trai ridicat, decât despre introducerea de noi taxe! De asemenea, consider că este mai indicat ca cele aproximativ 
96 de miliarde alocate pentru dezvoltare să fie direcționate inteligent acolo unde este mai mare nevoie ca să putem ajuta 
economia să facă față acestei perioade negre pe care o traversăm! 

Abordarea PNL este un clară pro-business, către atragerea de investiții și de promovare a acelor măsuri liberale prin care 
ne propunem să dăm economiei românești șansa să se dezvolte durabil! Nu guvernăm cu ochii pe sondajele de opinie, ci cu 
ochii la cum va arăta România în viitorul apropiat! 

Prin noi înșine pentru România!       Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
 

Regimul fiscal al unei țări nu este teren de joacă politică! 
 
Politica fiscală a unei țări nu trebuie să stea sub semnul incertitudinii. 
Clasa politică își arată măsură maturității sale în momentul în care înțelege, la unison, că marile reforme se fac pe un 

teren fiscal solid și predictibil. 
Partidul National Liberal este partidul care susține antreprenoriatul și libera inițiativă, elemente care stau la baza unei 

dezvoltări economice durabile și sănătoase. 
Sprijinul cel mai de preț pe care îl putem oferi mediului de afaceri, este un sistem fiscal stabil și predictibil. 
Cu cât sunt forțate mai multe schimbări care produc șocuri în economie cu atât fragilizăm mediul economic care se va 

contracta. 
Cred că este ultimul lucru de care avem nevoie acum. O criză economică generată de măsuri fiscale riscante și 

hazardate. 
Schimbările fiscale radicale bulversează mediul economic, sperie investitorii și stopează planurile de investiții. 
România are nevoie de o abordare limpede și așezată a politicii fiscale. Mai degrabă ne-am axa acțiunile pe consolidare 

fiscală, pe creșterea gradului de colectare și pe reducerea evaziunii fiscale. 
Consider că o abordare prudentă este mult mai avantajoasă decât să creștem taxele sau să introducem altele noi. 
Guvernul Nicolae Ciucă are un plan economic pentru români și pentru România! Acest plan include măsuri de sprijin 

pentru cei afectați de criză și scheme de sprijin pentru economie. 
Focusul trebuie să fie pe aplicarea acestui plan, nu pe experimente fiscale care pot afecta echilibrele economice, și așa 

prea fragile. 
Am încredere că prin dialog și analiză, politica fiscală va rămâne în afara jocului politic. 
Avem un program de guvernare care trebuie pus în aplicare până în anul 2024, cu rigurozitate și responsabilitate.  
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Vom genera bunăstare dacă vom trata într-un registru profesionist politicile publice, dacă le vom accelera pe cele care 
aduc valoare adăugată economică mare și dacă vom aplica o politică fiscală unitară pe termen mediu şi lung. 

 

Deputat 
Ștefan-Bucur Stoica 

*** 
Începerea exploatării gazelor naturale la Marea Neagră crează condiții superioare de competitivitate pentru România! 

 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Guvernul condus de către președintele PNL Nicolae Ciucă a reușit ceea ce puțin ar fi crezut că este posibil în aceste 

vremuri economice dificile și anume să demareze exploatarea gazelor naturale din platoul continental al Mării Negre, în cadrul 
proiectului Black Sea Oil & Gas. Este un succes notabil al României, dar și al Uniunii Europene, în condițiile în care cu fiecare 
proiect energetic nou statele europene diminuează dependența energetică de Rusia. Mai mult decât atât, prin proiectul Black 
Sea Oil & Gas și prin proiectul Neptun Deep care va demara peste câțiva ani, România devine lider energetic regional și factor 
de stabilitate economică în zona Mării Negre. De asigurarea stocurilor cu produse energetice și de prețul acestora va depinde 
pe termen lung întreaga economie a Uniunii Europene, în condițiile în care unele state membre depind astăzi și în procente de 
peste 80% de gazul și petrolul rusesc.  

Stimați colegi, 
Pentru industria românească, precum și pentru antreprenorii mici și mijlocii din țara noastră creșterea independenței 

energetice naționale se transformă într-un factor suplimentar de competitivitate. Cred că acest lucru trebuie valorificat de țara 
noastră în sensul atragerii investițiilor străine strategice care se relochează din alte state ale lumii către Uniunea Europeană, dar 
și în sensul stimulării românilor din diaspora care și-au propus să se întoarcă în țara natală și să înființeze o nouă întreprindere. 
Mai cred că proiectele curajoase demarate de guvernarea liberală în anii 2020-2022, atât în privința extragerii gazelor naturale 
onshore și offshore, precum și în dezvoltarea energiei alternative verzi își vor arăta efectele favorabile asupra economiei și 
standardului de viață al românilor încă din anii următori. Pentru ca aceste obiective să se îndeplinească, este esențial ca statul 
român să continue susținut investițiile publice, să stimuleze puternic investițiile private și să mențină un cadrul fiscal cât mai 
predictibile, fără majorări de impozite și taxe care să compromită eforturile făcute de miniștri liberali până în prezent. 

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Valentin-Ilie Făgărășian 
*** 

Dezvoltarea şi modernizarea comunităţilor locale, un obiectiv în plină realizare prin PNRR 
 
Guvernul condus de liberalul Nicolae-Ionel Ciucă continuă să se implice în realizarea obiectivelor asumate de România 

prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care presupune sume importante investite în următorii ani pentru dezvoltarea 
generală a țării și bunăstarea cetățenilor. 

În acest context, primul ministru a girat semnarea primelor șase contracte finanţate din PNRR, acestea fiind selectate în 
cadrul apelurilor de proiecte pentru prima rundă din Componenta 10 „Fondul local” - dezvoltarea durabilă urbană şi rurală. 

Cele şase contracte de finanţare au fost încheiate între autorităţi publice locale şi Guvern, prin Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Investițiile respective au o valoare de aproximativ 7,2 milioane de lei şi vizează 
reformarea şi digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială şi urbană, la nivelul autorităţilor publice locale. 

Lăudabil este că proiectele respective, care presupun elaborarea/actualizarea documentelor de amenajare a teritoriului şi 
de planificare urbană, în formatul adaptat pentru Sistemul Informaţional Geografic, sunt contractate la doar o lună de la 
deschiderea platformei de depunere a proiectelor. 

De remarcat este că anterior au mai fost definitivate alte şapte contracte finanţate prin PNRR, din Componenta 5 – 
„Valul Renovării”, pentru care au fost depuse peste 1.437 de cereri de finanţare, care vor beneficia de suma de 2,4 miliarde de 
euro. 

În cadrul componentei „Fond Local”, Guvernul finanțează prin PNRR o serie complexă și variată de investiții publice, a 
căror beneficiari direcți sunt autorităţile administraţiei locale. În consecință, primarii își vor prioritiza investițiile dezvoltării 
comunităților locale exact pe necesitățile prezentului, de la achiziţia de mijloace de transport nepoluante, la construirea de 
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locuinţe eficiente energetic pentru tineri specialişti în sănătate şi educaţie, sau de la reabilitarea clădirilor publice, la 
construirea de piste de biciclete sau staţii de încărcare electrică. 

Consider meritoriu faptul că România se află în graficul scontat în ceea ce privește îndeplinirea reformelor din PNRR, 
actualmente fiind în plină desfășurare procedurile de parafare și semnare a noi contracte, pe toate domeniile Planului. 

Executivul este dinamizat la maximum pentru a face exact ceea ce trebuie, astfel încât tot ceea ce țara noastră și-a 
propus prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă să se concretizeze în favoarea directă a cetăţenilor.  

În concluzie, este apreciabil ritmul adoptat de toate instituțiile implicate pentru ca proiectele și reformele PNRR să se 
deruleze în termenele stabilite, astfel încât noile investiții să producă plus valoare și o viață mai bună pentru toți românii, în cel 
mai scurt timp posibil. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 
 

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

 
Direcția Generală PNRR 

 Stimate domnule ministru, 
Așa cum reiese din raportul intitulat ”Reziliență, dezvoltare, prosperitate – 6 LUNI DE GUVERNARE”,  a fost 

înființată Direcția Generală PNRR, structură care va implementa proiectele PNRR administrate de Ministerul Mediului Apelor 
și Pădurilor.  

Ministerul va gestiona 4 componente: 
 1) Managementul apei, cu un buget de 1,462 miliarde de euro 
 2) Păduri și protecția biodiversității, cu un buget de 1,173 miliarde de euro  
3) Managementul deșeurilor, cu un buget de 1,239 miliarde de euro  
4) Digitalizare în domeniul mediului, cu un buget de 51 milioane de euro. 
În acest sens, având în vedere faptul că au fost alocate fonduri importante pentru proiectele de mediu, vă rog să îmi 

comunicați, domnule ministru, care este structura organizatorică a acestei Direcții Generale și câte dintre posturile alocate sunt 
ocupate în prezent. Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu stimă,        Deputat   

Angelica Fădor 
*** 

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

Accesul pe piaţa muncii a femeilor cu dizabilităţi 
Stimate domnule ministru,           
Mai multe organizaţii a persoanelor cu handicap din România susțin că integrarea în societate şi în muncă a femeilor cu 

dizabilităţi constituie o problemă deficitară a societății. Din nefericire, instituțiile abilitate ale statului au încă deficiențe 
referitoare la acţiunile concrete desfăşurate în scopul uşurării situaţiei sociale a femeilor cu handicap, precum şi pentru  
integrarea lor în piaţa muncii.  

Majoritatea statelor europene sunt preocupate activ de problematica integrării profesionale şi familiale a femeilor cu 
handicap. De altfel, Uniunea Europeană a parcurs un drum foarte lung, de la concepţia îngrijirii persoanelor cu dizabilităţi de 
către familie, la o abordare modernă, care le dă posibilitatea de a-şi controla propria viaţă. 

Femeile cu handicap din România își doresc și au dreptul la şanse egale şi acces la toate resursele sociale, în nici un caz 
să fie discriminate! Din păcate, datele statistice indică faptul că nivelul de educaţie şi numărul femeilor cu dizabilităţi care au 
un loc de muncă sunt extrem de scăzute. 

Vă rog să îmi răspundeți: 
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1. Care este strategia MMSS privind situaţia acestei categorii defavorizate?  
2. Care sunt demersurile concrete derulate în prezent de Ministerul pe care îl conduceţi pentru incluziunea socială a 

femeilor cu dizabilităţi din România? 
3. Care este situaţia actuală a femeilor cu dizabilităţi din România, şi punctual din judeţul Cluj, precum şi procentul celor 

integrate în piaţa muncii? 
- Solicit răspuns scris.       Deputat 

Cristina Burciu 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Necesitatea elaborării unei politici publice în domeniul managementului pacientului cu obezitate 
 
Stimate domnule ministru, 
În urma publicării proiectului Strategiei Naționale de Sănătate 2021 – 2030 în proces de consultare publică, Forumul 

Român pentru Obezitate (FORO) a atras atenția factorilor decizionali ai statului în legătură cu necesitatea elaborării unei 
politici publice în domeniul managementului pacientului cu obezitate în România. 

Concret, FORO a fost înaintat propuneri ce vizează introducerea Obezității între bolile netransmisibile, cu impact 
negativ major în sănătatea publică menționate în Strategia Națională de Sănătate, document programatic ce urmează să fie 
adoptate de către Ministerul Sănătății. 

Practic, specialiștii din sănătate din cadrul FORO doresc cooptarea obezității în cadrul afecțiunilor metabolice, alături de 
diabetul zaharat, care este în prezent menționat în proiectul de Strategie (la Direcția de Acțiune 4.7.3. – Măsura 4.7.3. – 
Afecțiuni metabolice, pag. 62). Motivația acestui demers ține de impactul major pe care îl are obezitatea, atât la nivel 
individual, cât și la nivelul sistemului de sănătate publică.  

În plus, introducerea obezității în strategie ca o prioritate de sănătate publică, încadrând-o între bolile netransmisibile cu 
impact major în sănătatea publică, este în acord cu direcțiile strategice de intervenție propuse de Comisia Europeană, OMS, 
Federația Mondială a Obezității, Federația Internațională de Diabet și va reprezenta o oportunitate în plus de a dezvolta și 
implementa un Plan național de prevenție și control a obezității. 

Argumentele prezentate în susținerea obiectivului sus menționat au vizat următoarele componente: date de impact al 
obezității; componenta clinică bolii – obezitatea este o boală cronică și multifactorială care este asociată cu alte boli cronice, 
printre care diabetul zaharat tip 2, boli cardiovasculare și anumite tipuri de cancer, existând peste 200 de complicații asociate 
obezității; măsuri de politică publică - introducerea obezității în strategie ca o prioritate de sănătate publică, încadrând-o între 
bolile netransmisibile cu impact major în sănătatea publică, va permite recunoașterea ei ca boală cronică, care necesită o 
abordare sistemică și implementarea unui Program naţional pentru controlul obezităţii care va determina reducerea costurilor 
asociate tratamentului complicațiilor acesteia. 

Având în vedere situația expusă, vă rog, domnule Ministru, să prezentați punctul de vedere al Ministerului Sănătății 
referitoare la introducerea obezității în cadrul afecțiunilor metabolice, între bolile netransmisibile cu impact major în sănătatea 
publică, în Strategia Naționale de Sănătate 2021 – 2030. 

Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Cristina Burciu 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 21 - 2022  
Săptămâna 20 – 24 iunie 2022  

 

 

93 
 

 Interpelări 
 

 
Adresată: domnului Adrian Câciu, ministru al Finanțelor 
De către: domnul Ion-Alin-Dan Ignat, deputat  
Obiect: situația solicitărilor și plăților concediilor medicale 

 
Stimate domnule ministru, 
În prezent firmele au obligația să achite, din fonduri proprii, indemnizația de concediu medical pentru primele 5 zile de 

concediu medical al angajaților. Această obligație există deși angajatorii suportă deja costul contribuției de 2,25% pentru plata 
concediilor medicale -  Contribuția Asiguratorie pentru Muncă, al cărei rol și scop este de a acoperi exact aceste ipoteze. În 
fapt, angajatorul este pus într-o situație de dezechilibru juridic și financiar, echivalentă unei duble impozitări, întrucât deși este 
obligat la plata unei contribuții care să acopere situațiile de risc, în care un angajat solicită concediu medical, în fapt contribuția 
plătită nu acoperă riscul respectiv. Situația este incorectă față de mediul antreprenorial cu atât mai mult cu cât decontarea 
sumelor se realizează cu întârziere, iar antreprenorii nu au la îndemână nici măcar un mecanism juridic prin care să poată 
compensa datoriile statului către firme cu datoriile firmelor către bugetul de stat. 

În acest context, vă rog să răspundeți următoarelor întrebări: 
1. Ce sume au fost solicitate de către Ministerul Sănătății (Casa Națională de Asigurări de Sănătate) pentru decontarea 

concediilor medicale, în anul 2021 și 2022? Vă rog să precizați numărul și cuantumul solicitărilor, pentru fiecare an, precum și 
sumele de bani pe care Ministerul Finanțelor le-a aprobat și alocat cu această destinație.  

2. Ce sume au fost colectate la bugetul de stat din contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) plătită de angajatori, în 
2021 și 2022? 

3. Având în vedere că în practică există întârzieri frecvente la plata concediilor medicale, ceea ce înseamnă amânarea 
stingerii unei datorii a statului către angajatorii privați, aveți în vedere instituirea unui mecanism de compensare de drept a 
acestor datorii cu datorii ale angajatorilor generate de taxe și/sau impozite către bugetul statului?  

4. Ce soluție aplică sau are în vedere Ministerul Finanțelor pentru eliminarea întârzierilor la decontarea concediilor 
medicale către angajatori, respectiv pentru renunțarea la practica statului de a folosi fonduri aparținând angajatorilor, pe termen 
nedeterminat, impredictibil și fără acordul lor? 

Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație 

*** 
 

Adresată: domnului prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății  
De către Ion-Alin-Dan Ignat, deputat  
Obiect: situația solicitărilor și plăților concediilor medicale 

 
Stimate domnule ministru, 
La fel cum sănătatea angajaților unei companii este strâns legată de sănătatea afacerilor pe care compania respectivă le 

derulează, tot astfel și sănătatea mediului de afaceri este strâns legată de echitatea sistemului de obligații fiscale și financiare 
care i se aplică. Astfel, deși angajatorii suportă deja costul contribuției asiguratorii pentru muncă, de 2,25%, pentru plata 
concediilor medicale ale angajaților, în fapt aceștia au și sarcina suportării indemnizației de concediu medical pentru primele 5 
zile de concediu medical al angajaților, sume care, de regulă, sunt foarte greu de recuperat de la stat. Această situație juridică 
afectează în mod diferit companiile și antreprenorii, întrucât pentru unele afaceri mici și mijlocii costul indemnizației poate 
pune reale probleme. Pentru a contura o perspectivă de ansamblu asupra acestei stări de fapt și de drept și pentru a fundamenta 
măsurile care se impun pentru corectarea acestei situații, vă rog, domnule ministru, să răspundeți următoarelor întrebări: 

1.Câte solicitări de decontare concedii medicale și în ce cuantum au fost depuse de către angajatori în 2021, respectiv 
2022, la zi? Vă rog să transmiteți situația pe județe. 

2. Câte dintre solicitările de decontare menționate la întrebarea 1. au fost verificate și câte au fost puse în plată, respectiv 
în ce cuantum? Vă rog să transmiteți situația pe județe. 

3. Care este cuantumul total, pe județe, al decontărilor solicitate și neefectuate (total decontări restante C.N.A.S către 
angajatori)? 
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4. Care este cea mai veche solicitare de decontare concedii medicale ce constituie restanță a CNAS către un angajator?  
5. Care este numărul solicitărilor de decontare concedii medicale respinse la plată pentru completarea eronată a 

formularelor? Vă rog să transmiteți situația pe anul 2021 și 2022, la zi, la nivel național și pe județe (respinse din total primite). 
6. Care este durata medie de timp în care solicitările de decontare concedii medicale sunt plătite -durata dintre data 

primirii solicitării și data achitării efective a banilor, și ce măsuri manageriale, bugetare, financiare ori de altă natură ar trebui 
aplicate pentru reducerea acesteia? 

Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație, 

*** 
Adresată: domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 
De către: domnul Alexandru Muraru, deputat 
Obiectul interpelării: Legalizarea radarelor fixe 

 
Stimate domnule ministru, 
În Iași a avut loc un tragic accident. 4 angajaţi ai societăţii Citadin, din subordinea Primăriei Municipiului Iași, care 

efectuau lucrări în timpul nopții fost uciși de o șoferiță care se deplasa cu viteză prin oraș. Alţi patru au fost răniţi şi au fost 
duşi la spital. Unul dintre ei se află în stare critică, având ruptură de splină, dar şi alte traumatisme severe. 

Viteza mare cu care șoferii circula în orașele României este o realitate pe care trebuie să o combatem cu măsuri 
legislative ferme. 

Avem nevoie de întărirea legislației în sensul introducerii de măsuri de calmare a traficului, de creștere a sentimentului 
de siguranță în trafic. O soluție este legalizarea radarelor fixe. 

În anul 2016. s-a stopat utilizarea ultimului radar fix de pe drumurile din România, proces care începuse încă din 2009. 
Prima tentativă de monitorizare video a circulației rutiere în țara noastră a eșuat din mai multe motive, cel mai important fiind 
lipsa unui cadru legal de funcționare, motiv pentru care mult amenzi au fost anulate de către instanțe. 

De asemenea, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) a anulat în 
justiţie unele contracte privind amplasarea radarelor fixe care nu au respectat procedurile de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică.1 

Accidentul din Iași a avut loc în Păcurari, o zonă unde, mai ales pe timpul nopții se circulă cu viteză foarte mare. 
Consider că sistemele video de monitorizare ar trebui să fie instalate cu prioritate în așa-numitele „puncte negre”, cum 

este Șos. Păcurari din Municipiul Iași sau Șoseaua Nicolina, adică zonele de drum în care au loc multe accidente rutiere.  
În toate țările din lume, instalarea radarelor fixe a condus la scăderea numărului de accidente și creșterea siguranței în 

trafic. Scopul principal al sistemului video de monitorizare a traficului rutier şi constatare automată a abaterilor rutiere pe 
drumurile publice este de prevenire a accidentelor rutiere pe drumurile cu cele mai dese şi mai grave accidente.  

Vă invit, pe această cale, să lucrăm împreună pentru îmbunătățirea legislației pentru ca astfel de tragedii, precum a fost 
cea din Iași, să fie diminuate pe cât de mult posibil. 

Vă mulțumesc anticipat! 
  Cu stimă, 

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                      
1 https://www.fanatik.ro/radarele-fixe-ar-putea-impanzi-drumurile-din-romania-amenzile-pentru-soferi-vor-fi-trimise-prin-posta-cu-
fotografia-doveditoare-19760195 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 
 Declarații 

Gânduri pentru elevii angrenați în examenele de la Bacalaureat 
 
Dragilor, ce nu vi se spune niciodată este, în schimb, că principala soluție sunteți voi. Voi, tinerii energici, pasionați, 

străluciți care, printr-un simplu vot, printr-o idee inovatoare, printr-o acțiune civică bine definită, prin implicare și participare, 
puteți schimba paradigma de tip "Eu cu cine votez?". Ține de voi ca proba aceasta din cadrul examenului de bacalaureat să fie 
primul pas într-un lung șir de reforme structurale pe care, împreună, le putem genera. 

Acum unsprezece ani și eu scriam la proba scrisă de la limba și literatura română despre caragialismul vieții raportată la 
comedia "O scrisoare pierdută". Subiectul acestei comedii apasă pe câteva dintre marile dureri din cultura noastră: ipocrizia, 
lipsa asumării unei viziuni politice și progres și slaba implicare civică. Chiar în momentele în care-mi scriam eseul mi-am 
promis că nu voi mai sta niciodată pe margine, mă voi implica în viața societății și voi contribui la dezvoltarea țării. 

Bacalaureatul a însemnat, pentru mine, o treaptă a maturizării. Sunt sigur că la fel și pentru voi. Este un examen 
standardizat, perfectibil, care deține anumite lacune. Este, în schimb, un bun mijloc de evaluare și perfecționare. 

Vă asigur, totodată, că muncesc pentru un sistem educațional care să vă stimuleze, să vă implice, să se centreze în jurul 
nevoilor și viziunilor voastre. Vă doresc ca această etapă a parcursului vostru să contribuie la împlinirea voastră academică, 
profesională, dar mai ales personală! 

Vă doresc succes!      Deputat 
Simina-Geanina-Daniela Tulbure 

*** 
 

Diferențe salariale și nevoia de politici prietenoase familiei din perspectiva egalității de gen 
 
Astăzi, fiind deputată de Diaspora, mă întreb cât de egali suntem într-un stat de drept și un spațiu european bazat pe 

valori?  
Discrepanțele salariale dintre femei și bărbați sunt un cartof fierbinte în țară și în întregul spațiu european. În UE 

femeile câștigă în medie cu 13% mai puțin decât bărbații. În orice altă situație am fi revoltați în situația în care am afla că 
primim cu 13% mai puțin din ceva. Vă dau un exemplu ilustrativ. Mergeți într-un magazin, iar la casa de marcat constatați că 
un bărbat cumpără o tablă de ciocolată ca și a voastră, plătește și pleacă. Ajungeți și voi la casa de marcat, achitați, după care 
doamna de la casierie exclamă "Ah, femeie!", scoate un cuțit și taie o bucată din acea ciocolată. Cam 13% din acea tablă. Cum 
ați reacționa? Aceste diferențe trebuie să dispară. 

Chiar dacă egalitatea de gen la nivelul UE a cunoscut o evoluție pozitivă, aceasta este apreciată în cel mai recent raport 
al Comisiei Europene drept mult prea lentă, iar disparitățile dintre bărbați și femei rămân pronunțate. 

 Motivele diferențelor salariale sunt diverse: de la diferența de oportunități în piața muncă, la nivelul de educație și 
experiența profesională diferită. Cele mai mici diferențe procentuale se întâlnesc în Luxemburg (0,7%), România (2,4%), 
Slovenia (3,1%), Italia (4,2%) și Polonia (4,5%) în anul 2020.  

Cifrele mici privind diferențele salariale pot demonstra că în unele țări numărul femeilor angajate este mai mic decât 
număr bărbaților. Un decalaj salarial ridicat poate indica faptul că femeile sunt mai concentrate în sectoarele cu salarii mici sau 
că o proporție semnificativă dintre ele lucrează cu normă parțială. 

Pentru a vorbi de abilitare economică și plată egală avem nevoie de șanse egale, ori femeile au mai frecvent întreruperi 
de carieră: în 2018 o treime dintre femeile angajate din UE au întrerupt lucrul pentru motive legate de îngrijirea copiilor, față 
de 1,3% dintre bărbați. Atunci când fetele trebuie să-și aleagă ce carieră urmează, acolo unde au această libertate, această 
alegere e influențată și de responsabilități familiale și de îngrijire.   

În România, egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați este reglementată prin Legea nr. 202/2002. Nivelul 
egalității de gen din România a înregistrat în ultimii 5 ani o evoluție oscilantă, înregistrând unele tendințe pozitive (în 
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domeniul educației sau în ceea ce privește veniturile femeilor) care au dus la reducerea unor disparități de gen, însă mai rămân 
domenii semnificative unde nivelul inegalității de gen și situațiile vulnerabile cu care se confruntă femeile din România rămân 
ridicate.  

Cred în puterea schimbului de bune practici și cred că sunt țări de la care putem învăța. Este adevărat ca în ultimii ani și 
Republica Moldova a înregistrat progrese privind egalitatea de gen. Însă emigrarea continuă a populației cu vârsta aptă de 
muncă, având cel puțin 15,5% din moldoveni care doresc să părăsească țara în următorii trei ani, precum și îmbătrânirea 
populației vor aprofunda impactul structurii demografice a Republicii Moldova asupra dezvoltării țării. În 2021, ponderea 
femeilor tinere neîncadrate nici în muncă, nici în educație sau formare (NEET) a fost printre cele mai ridicate din regiune, de 
24%. Motive care ne demonstrează cât de importante sunt intervențiile legislative de susținere a femeilor chiar acum. 

Pentru diminuarea inegalității de gen pe piața muncii, în mod prioritar autorităţile trebuie să intervină cu o serie 
exhaustivă de politici publice şi programe naţionale. Sunt prima femeie reprezentantă a românilor din Diaspora și pun umărul 
la a micșora diferențele salariale și a avea politici prietenoase femeilor și bărbaților români de acasă și de pretutindeni. 

 

Deputat 
Simina-Geanina-Daniela Tulbure 

*** 
 

Declarație politică 
Stimate domnule/doamnă președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Declarația mea politică de astăzi vă supune atenției o temă extrem de importantă: Cum va arăta viitorul școlii din 

România?  
„Cum arată astăzi școala va arăta mâine țara.” Sunt vorbele lui Spiru Haret, dragi colegi, care sunt și astăzi mai actuale 

ca oricând. Doar un om plin de ipocrizie politică ar putea spune că este mulțumit de România de astăzi și de modul în care a 
evoluat societatea și economia.  

Imaginea aceasta a României este reflexia imaginii educației românești. O țară, care nu pune accent pe școală, nu poate 
avea viitor pentru că nu știe să își educe viitorii cetățeni.  

De peste 30 de ani, școala românească este în derivă cu miniștri care nu sunt în stare să dea o viziune coerentă acestui 
domeniu de importanță națională deosebită. „România Educată”, așa-zisul mare proiect prezidențial, a rămas doar o broșurică 
frumos colorată. În rest doar vorbe, fără fapte.  

În această perioadă are loc examenul de bacalaureat și am aflat cu toții cu stupefacție că 40.000 de elevi nu s-au înscris 
la acest examen al maturității. Unde sunt acești copii și ce se va întâmpla cu ei?  

De curând, s-a încheiat evaluarea națională și alți peste 17.000 de elevi, care figurau înscriși în clasa a VIII-a, nu au 
participat la examene. Dacă adăugăm și faptul că România continuă să înregistreze rate foarte mari ale abandonului școlar (mai 
ales rata de părăsire timpurie a școlii) avem imaginea dezastruoasă a educației românești.  

Uniunea Salvați România a depus în Parlament o moțiune simplă împotriva ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu. Ați 
respins această moțiune, dragi colegi, însă sper ca acest demers să fi fost un semnal de alarmă și să vă trezească cu privire la 
soarta educației. Încă nu este târziu pentru a opri ruinarea școlii românești! 

La final de an școlar, domnul ministru Cîmpeanu este corigent la toate materiile din portofoliul ministerului. Spre 
exemplu, este corigent la alocarea bugetară, pentru că România continuă să aibă cea mai mică investiție în educație din 
Uniunea Europeană. Bugetul Educației este 2,28% din PIB, aproape jumătate din cât a promis domnul Cîmpeanu în noiembrie 
2021. A promis reforma învățământului românesc, dar a uitat subit despre această promisiune când a ajuns ministru.  

În zona academică, plagiatul a ajuns parcă o cutumă educațională pe deplin acceptată de Ministerul Educației și de 
actualul ministru. Pentru aceste numeroase corigențe, domnul Sorin Cîmpeanu ar fi trebuit să plece acasă, prin demisia de 
onoare sau prin remaniere. Este în continuare ministru, ca o dovadă că educația din România acceptă mediocritatea și 
incompetența. Din păcate, aceste corigențe ale domnului ministru Cîmpeanu sunt decontate de generațiile actuale de elevi, 
adică de viitorii cetățeni adulţi ai României.  

Așa că, să nu ne mire cât de rău va arăta mâine țara, dacă în prezent continuăm să ignorăm școala.  
Vă mulțumesc!         Deputat 

Beniamin Todosiu 
*** 
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 Întrebări 
 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

     În atenția Departamentului Consular 
 

Suspendarea activității consulare a Ambasadei României la Ottawa 
 
Stimate domnule ministru, 
Pe adresa biroului parlamentar au venit mai multe sesizări din partea cetățenilor români din Canada care se plâng de 

suspendarea temporară a activității consulare a Ambasadei României la Ottawa începând cu 16 mai 2022. Potrivit 
comunicatului2 postat pe website-ul Ministerului Afacerilor Externe, efectuarea serviciilor consulare la Ottawa va fi reluată la 
sosirea noului consul. 

De asemenea, persoanele din circumscripția Ottawa-Gatineau care solicită servicii consulare, nu sunt redirecționate 
către consulatul de la Montreal (aflat la o distanță de 200 km de Ottawa), ci la cel din Toronto (aflat la 400 km), ceea ce 
implică costuri suplimentare pentru solicitanți 

În această situație, ținând cont de cele expuse mai sus, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Ce soluții suplimentare oferă MAE pentru urgentarea oferii de servicii consulare pentru cetățenii români din 

circumscripția Ottawa-Gatineau?  
2. Există posibilitatea suplimentării personalului consular din secția consulară din Ottawa pentru a debloca oferirea 

serviciilor? 
3. Există posibilitatea suplimentării listei din Calendarul anual pentru organizarea consulatelor itinerante (mobile) în 

2022 în vederea organizării a două consulate itinerante în circumscripția Ottawa-Gatineau? 
Menționez că orice informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 

iulian.lorincz@cdep.ro 
Cu deosebită considerație și respect,     Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 
*** 

 

Adresată domnului Marian Cătălin Predoiu, ministrul  Justiției  
 

Fluxul minorilor din centrele de reeducare 
Stimate domnule ministru,  
Administraţia Naţională a Penitenciarelor are în subordine două tipuri de unități de reeducare pentru minori, anume 

Centrele de Detenție de la Brăila - Tichilești și Craiova, precum și Centrele Educative de la Buziaș și Târgu Ocna.  
În acest sens, am rugămintea să-mi transmiteți următoarele:  
- care este numărul total de minori care se află în aceste centre, defalcat pe fiecare în parte;  
- fluxul minorilor în unitățile de reeducare din ultimii 5 ani, defalcat pe fiecare an în parte;  
- cele mai frecvente tipuri de infracțiuni săvârșite de către minori;  
- câți angajați sunt implicați în activitățile de reintegrare socială în cele două tipuri de unități;  
- bugetul anual alocat pentru activitățile de reintegrare socială din 2017 până în prezent, defalcat pe fiecare an în parte.  
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris și, de asemenea, am rugămintea să îmi trimiteți o copie a răspunsului la 

adresa de e-mail denisa.neagu@cdep.ro.  
Mulțumindu-vă pentru colaborare, vă asigur, domnule ministru, de toată considerația mea,  

 

Deputat 
Denisa-Elena Neagu 

*** 
 

                                      
2 https://ottawa.mae.ro/contact#null  
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Adresată domnului Marian Cătălin Predoiu, ministrul  Justiției 
 
Obiectul întrebării: 

Informații cu privire la costurile achiziționării sistemelor audio-video folosite în penitenciare pentru audierea 
persoanelor private de libertate în temeiul dispozițiilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al 
senatorilor, respectiv potrivit art. 196 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, având în vedere contextul cauzat de 
pandemia de SARS-CoV-2 și nevoia de adaptare a modului în care persoanele private de libertate au fost audiate de către 
instanțele de judecată, formulez prezenta întrebare prin care vă rog să îmi puneți la dispoziție următoarele informații: 

1) Care sunt costurile totale rezultate în urma achiziționării și montării în penitenciare a sistemelor audio-video folosite 
pentru audierea persoanelor private de libertate în perioada pandemiei? Dacă este posibil, vă rog să îmi comunicați și costurile 
defalcat pe locuri de detenție. 

2) Care este numărul total al acestor sisteme audio-video folosite pentru audierea persoanelor private de libertate din 
locurile de detenție, respectiv numărul lor defalcat pe locuri de detenție?  

3) Există vreun penitenciar din România care nu are montate astfel de sisteme? 
Vă rog să comunicați răspunsul dumneavoastră exclusiv în scris pe adresa de e-mail: oana.murariu@cdep.ro. 
Cu stimă,      

Deputat 
Oana Murariu 

*** 
 

Adresată domnului Marian Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
  

Obiectul întrebării: 
Informații cu privire la organizarea examenului şi interviului pentru atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar în 

temeiul dispozițiilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, respectiv potrivit art. 196 
alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, având în vedere numărul scăzut de experți tehnici judiciari în anumite 
specializări prevăzute în Anexa privind Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare la  Ordinul Ministrului 
Justiției nr. 199/C/2010 pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizelor tehnice judiciare, formulez prezenta 
întrebare prin care vă rog să îmi conferiți un răspuns cu privire la următoarelor aspecte: 

1. Au existat în ultimii 3 ani propuneri ale Biroului central3 pentru expertize tehnice judiciare de organizare a examenului 
pentru atribuirea calității de expert tehnic judiciar pentru specializările cu un număr scăzut de experți, cum ar fi, de pildă, cele 
din domeniul energetic? 

2. Dacă răspunsul la prima întrebare este afirmativ, care este numărul de examene organizate în vederea atribuirii calității 
de expert tehnic judiciar care au rezultat ca urmare a acestor propuneri? 

3. Dacă răspunsul la prima întrebare este negativ, care este motivul pentru care nu au existat propuneri din partea 
Biroului central, deși există anumite specializări unde numărul de experți tehnici judiciari este scăzut? 

4. Aveți, în momentul de față, intenția de a propune organizarea unor examene pentru atribuirea calității de expert tehnic 
judiciar pentru specializările cu un număr scăzut de experți? În cazul unui răspuns afirmativ, care sunt acestea? 

Vă rog să comunicați răspunsul dumneavoastră exclusiv în scris pe adresa de e-mail: oana.murariu@cdep.ro.  
Cu stimă,      

Deputat 
Oana Murariu  

*** 
 
 
 
 

                                      
3

 Art. 4 din Anexa la Ordinul Ministrului Justiției nr. 1322/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calităţii de expert 
tehnic judiciar şi de specialist 
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 Interpelare 
 
Adresată: domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor   

     domnului Gabriel Francisc Știka, directorul Administrației Naționale ,,Apele Române” 
De la: doamna Pollyanna Hanellore Hangan, deputat 
Obiectul interpelării: Planul autorizării barajelor 

 
Domnule ministru, 
Domnule director,  
Încă din anul 2017 Curtea de Conturi atrăgea atenția cu privire la următorul aspect:  deținătorii unor lucrări 

hidrotehnice nu au efectuat toate demersurile în vederea autorizării funcționării acestora. A rezultat faptul că un număr de 39 
de baraje de importanță excepțională și deosebită (categoriile A și B) nu erau autorizate/avizate să funcționeze în condiții de 
siguranță. Referitor la barajele din categoriile de importanță C și D (baraje de importanță normală și redusă), la nivelul 
anului 2017, un număr de 982 de baraje nu erau autorizate/avizate să funcționeze în condiții de siguranță, existând astfel 
riscul producerii unor catastrofe, cu consecințe semnificative asupra populației, proprietăților și mediului.4 

La acel moment, presa semnala pericolul iminent la care populația României era supusă dată fiind gravitatea situației 
generate de lipsa autorizațiilor sau a avizelor necesare asigurării condițiilor de siguranță. 

Administrația Națională ,,Apele Române” susținea public la momentul anului 2019 faptul că există deja un plan național 
privind conformarea tuturor barajelor în vederea intrării în legalitate, pe o durată de 3-5 ani5. 

La acel moment, se prognoza faptul că sunt propuse pentru autorizare/ reautorizare 341 baraje, în 2019, 314 în 2020 şi 
317 în 2021, adică un total de 972 baraje. 

Prin raportare la OUG 244/2000 privind siguranța barajelor, cu modificările și completările ulterioare, impune 
respectarea standardelor de exigență privind inclusiv perioada de exploatare a tuturor barajelor, indiferent de categoria din care 
fac parte.  

În aceste condiții, vă solicit respectuos să îmi comunicați următoarele informații de interes public: 
1. Câte dintre barajele care erau neautorizate în anul 2017, au fost autorizate și avizate până la acest moment? Vă rog să 

îmi comunicați aceste date prin raportare la fiecare categorie de baraje prevăzută la art. 2 lit. b) din OUG 244/2000: A - baraj 
de importanţă excepţională; B - baraj de importanţă deosebită; C - baraj de importanţă normală; D - baraj de importanţă 
redusă. 

2. Câte baraje, prin raportare la fiecare categorie amintită, nu au fost încă autorizate și avizate și care au fost motivele 
neîndeplinirii acestor obligații legale? 

3. Câte baraje dintre cele neautorizate aparțin statului și către dintre acestea aparțin unor persoane juridice de drept 
privat?  

Vă rog ca răspunsul la prezenta interpelare să-mi fie comunicat în scris, însoțit de date statistice sau orice altă informație 
disponibilă. 

Cu deosebită considerație, 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
4 A se vedea Raportul Curții de Conturi pentru anul 2017: 
https://www.curteadeconturi.ro/uploads/e99c3ba1/2ed608f0/4034aa16/a7ab6f6f/3ac56df5/ef7ab7f4/fb6f1d4d/cf8a79c5/Raportul_public_pe
_anul_2017.pdf 
5 A se vedea, https://www.economica.net/anar-romania-detine-181-de-baraje-de-importanta-execeptionala-peste-2-200-de-baraje-sunt-in-
categoria-c-si-d_166386.html 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 Declarații 
 

Declarație politică 
Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Cu toții cunoașteți faptul că până în acest moment am susținut mereu, necondiționat, sprijinirea Republicii Moldova pe 

toate planurile. 
În acest sens am dat mai multe declarații politice, am propus inițiative legislative și am luat cuvântul în plen. Am înfrățit 

zeci de comune din țară cu comune din Republica Moldova și am sprijinit efectuarea mai multor investiții peste Prut. 
Am făcut toate astea cu inima deschisă, din dragoste pentru cetățenii din Basarabia. 
La sfârșitul săptămânii trecute s-a întâmplat un eveniment care îmi ridică multe semne de întrebare în legătură cu bunele 

intenții ale conducătorilor politici actuali din Chișinău și București. 
Așa cum știți, sâmbătă a avut loc la Chișinău o ședință comună a Parlamentelor celor două țări românești. 
La această întâlnire i-a fost refuzat accesul domnului George Simion, președintele AUR. Din cauza faptului că domnul 

Simion are o interdicție de intrare în Republica Moldova dată pe timpul administrației Dodon, fiind acuzat că prin acțiunile 
sale unioniste atentează la statalitatea Republicii Moldova, actualele autorități moldovene l-au blocat pe aeroportul din 
Chișinău, nepermițându-i accesul în țară.  

A doua zi, după o noapte petrecută în aeroport, domnul președinte Simion s-a întors în România. 
Ce înseamnă asta? 
Autoritățile actuale din Republica Moldova au blocat accesul la această ședință simbolică a Parlamentelor reunite 

singurului șef de partid din România care vorbește despre unire și care sprijină unirea celor două țări – aceasta fiind cea mai 
rapidă și scurtă cale de intrare în U.E. și NATO a Republicii Moldova. 

Care este atunci diferența dintre regimul Maia Sandu și regimul Dodon? 
Actualul regim declara că sprijină integrarea Republicii Moldova în U.E. deși cunoaște faptul că acest lucru nu se poate 

întâmpla decât, poate în zeci de ani. Actualii lideri de la Chișinău susțin valorile globaliste și nu au vorbit niciodată despre 
unire, pe care e evident că nu o doresc. 

Regimul Dodon nu era de acord cu globaliștii, susținea suveranitatea și statalitatea Republicii Moldova, dar în strânsă 
legătură cu Rusia și valorile estice. În legătură cu relația cu România, între administrația Dodon și Maia Sandu nu este nici o 
diferență. În ambele cazuri s-a folosit și încă se folosește un joc dublu, perfid și teatral în care scopul final este să mai obțină 
niște finanțări sau sprijin financiar fără, ca în schimb, ei să aibă vreo obligație.  

Au nevoie de sprijinul nostru necondiționat însă ei nu oferă nimic, nici măcar respect! 
Ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi permis accesul domnului George Simion la ședința reunită a Parlamentelor? 
Ar fi fost un act de normalitate, de politețe și de respect față de poporul român care, în parte, a votat AUR și George 

Simion. 
Mai precis, sprijinul nostru îl vor, dar în condițiile impuse de ei. Gestul are o valoare simbolică mare, pentru că au 

interzis accesul liderului partidului care susține unirea. 
Au interzis accesul unirii!  
Desigur că acest gest a fost făcut în colaborare și cu sprijinul autorităților de la București. 
Componența delegației parlamentare din România a fost comunicată din timp, conform procedurilor diplomatice, părții 

moldovene. Aceștia știau că din delegație face parte și George Simion. 
Totuși nu au zis nimic, nu au comunicat că nu sunt de acord. Au așteptat ca delegația să ajungă în aeroportul din 

Chișinău și doar acolo nu au permis accesul, pentru a face umilința și mai mare. 
Liderii delegației noastre, Președintele Camerei Deputaților și Președintele Senatului nu au protestat. Era vorba despre 

un membru al delegației oficiale a României! 
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Ar fi trebuit să ia atitudine și chiar să se întoarcă cu toții înapoi dacă delegației României nu i se permite accesul în 
componența ei integrală. 

Aici nu este vorba despre o persoană. Este vorba despre un demnitar al statului român. 
Nu George Simion a fost umilit în aeroportul din Chișinău. A fost umilită România, iar comportamentul slab și 

slugarnic al conducătorilor țării încercam să îl înțeleg în fața celor puternici, însă, niciodată nu am crezut că se vor închina și 
vor fi lipsiți de demnitate și în fața unei administrații mici pe care am ajutat-o neîncetat și care încă are nevoie de sprijinul 
nostru. E clar că acest gest nu ar fi fost posibil fără acordul domnului președinte Iohannis. 

În cazul dumnealui nu mă mai mir, pentru că este evident că nu își iubește țara și poporul. Mă miră atitudinea 
președinților Camerei și Senatului, care ar fi putut semnala și rezolva problema. 

Mă miră cum pot să meargă la asemenea întâlniri și să nu vorbească despre unire ca cea mai rapidă cale de integrare în 
U.E. a Republicii Moldova. 

În această situație lucrurile au devenit clare. De acum înainte, nu mai sprijin susținerea necondiționată a Republicii 
Moldova. 

Susțin în continuare sprijinirea financiară și pe toate planurile a Republicii Moldova, dar fiecare sprijin trebuie să fie 
condiționat de rezolvarea unor interese ale României în Republica Moldova. 

De astăzi, sunt împotriva oricărui sprijin în mod gratuit. Avem destule neajunsuri și la noi în țară, iar dacă după 30 de 
ani de sprijin gratuit și necondiționat cei pe care îi ajutăm au ales să ne umilească, de acum înainte, susțin acordarea de sprijin 
doar la schimb cu rezolvarea intereselor României în zona de peste Prut. 

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Dumitru Flucuș 
*** 

Poliția Animalelor 
Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi, declarația mea politică se numește „Poliția animalelor” și vizează un subiect extrem de important. 
Dragi colegi deputați,  
Agresivitatea orientată împotriva animalelor este un fenomen social din ce în ce mai răspândit în societatea actuală. 

Abuzul asupra animalelor reprezintă vătămarea fizică intenționată a acestora fără a avea drept scop sau obiectiv autoapărarea 
sau nevoia de hrană. În general abuzul este constituit de orice formă de violență fizică sau emoțională. 

Societatea îşi doreşte să crească şi să educe copii sănătoşi fizic, moral, emotional şi psihic, însă contrar acestui 
deziderat, fenomenul cruzimii faţă de animale este tot mai răspândit nu atât în mediul rural, cât mai ales în cel urban. 

Evoluția noastră are la bază un fundament important și anume dorința de progres. Progresul a adus cu sine, atât la nivel 
științific, cât și la nivel de dezvoltare socială, necesitatea apariției legilor.  

Legile au devenit din ce în ce mai dese și reglementează situații complexe. Un astfel de exemplu este adoptarea unei 
prevederi legislative privind protecția animalelor și pentru a preveni violența împotriva animalelor. 

Întrucât acțiunile de la nivel social au devenit unele extrem de agresive, și legea a început să prevadă pedepse din ce în 
ce mai aspre pentru violența împotriva animalelor.  

Legea nr. 205/2004 a fost modificată substanțial în 2022, violența împotriva animalelor fiind pedepsită mai asupru. Azi, 
în România, faptele de cruzime față de animale pot fi pedepsite cu închisoare de până la 7 ani.  

În fiecare an, milioane de animale vii sunt transportate pe cale rutieră, maritimă, feroviară și aeriană în interiorul și în 
afara UE pentru sacrificare, îngrășare sau reproducere.  

Bunăstarea lor în timpul acestor călătorii trebuie să fie asigurată prin norme speciale ale UE, în vigoare din 2005, cu 
toate acestea, s-a dovedit că aceste norme nu sunt aplicate corespunzător. 

Serviciul Poliția Animalelor se află în structura Direcției Siguranță și Ordine Publică, este condus de un Șef Serviciu şi 
are numeroase atribuţii. 

La nivelul Direcţiei pentru Protecţia Animalelor, sunt desfăşurate activităţi de identificare a unor situaţii prezentate în 
mediul online, privind posibile încălcări ale legislaţiei. După efectuarea primelor verificări, datele obţinute sunt transmise 
structurilor teritoriale de protecţie a animalelor, în vederea luării măsurilor legale. 

Violența împotriva animalelor este destul de răspândită și se manifestă sub diverse forme, pornind de la înfometare, 
părăsire și până la utilizarea tehnicilor de îmblânzire prin lovire cu corpuri dure.  

Un astfel de comportament barbar nu poate fi tolerat într-o societate civilizată. 
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În general oamenii care au animale de companie sunt mai fericiți, fac mai ușor față stresului și sunt chiar mai sănătoși 
iar copiii care cresc de mici cu un animal în casă se vor dezvolta mult mai bine, vor fi mai sociabili, mai iubitori și mai fericiti.  

Un animal te învață ce înseamna responsabilitatea pentru că trebuie sa îi asiguri anumite condiții și facilități. 
Eforturile de îngrijire pe care le fac posesorii de animale  pentru necuvântătoarele lor sunt rasplătite prin influența 

pozitivă asupra stării de sănătate. 
Vă mulțumesc!         Deputat 

Nagy Vasile 
*** 

 

Revizuiri frecvente ale salariilor minime 
Stimați colegi, 
Atrag atenţia asupra negocierilor din Consiliul UE cu privire la o lege care să prevadă un salariu minim echitabil și 

rezonabil pentru toți lucrătorii din Uniune. 
Legea propusă solicită statelor membre să examineze și să raporteze dacă salariile minime legale sunt adecvate, pe baza 

unor criterii care să asigure condiții de muncă și de viață acceptabile și care să includă variabile precum puterea de cumpărare 
și ratele sărăciei. Programul încearcă să stabilească condiții minime pentru a asigura o bună calitate a vieții angajaților și 
familiilor acestora. Acest lucru poate fi realizat fie printr-un salariu minim legal (cel mai mic nivel legal de salarizare), fie 
permițând lucrătorilor să își negocieze salariile cu angajatorii lor prin intermediul negocierilor colective. Negocierile pot 
începe de îndată ce Consiliul își stabilește propria poziție. 

Asigurarea unor salarii minime adecvate este consfințită negru pe alb în principiul 6 din Pilonul european al drepturilor 
sociale, asupra căruia au convenit toate statele membre. Dacă România va atinge salariul minim indicat de 50% din venitul 
mediu, ne putem aștepta la o creștere cu 20-25% a salariului minim al românilor, o creștere absolut firească. 

Planul prevede o mai bună aplicare și monitorizare a protecției salariului minim din fiecare țară. Pentru ca angajații să 
aibă acces efectiv la protecția salariului minim și pentru ca întreprinderile să fie protejate de concurența neloială, sunt necesare 
respectarea și aplicarea efectivă a legislației. Regulamentul propus prevede ca statele membre să furnizeze anual Comisiei 
statistici privind protecția salariului minim. 

Propunerea de directivă se bazează pe articolul 153 alineatul (1) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) privind condițiile de muncă. Propunerea este rezultatul unei consultări în două etape cu partenerii sociali, în 
conformitate cu articolul 154 din TFUE. Propunerea Comisiei va fi examinată în prezent de Parlamentul European și de 
Consiliu. După adoptare, statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a transpune directiva în legislația națională. 

Țările cu salarii minime legale trebuie să asigure mediul pentru stabilirea unor salarii minime adecvate. Acești factori 
includ standarde clare și coerente pentru calcularea salariului minim, valori de referință orientative care să ajute la evaluarea 
suficienței și revizuiri frecvente și în timp util ale salariilor minime. 

Asigurarea faptului că angajații primesc salarii suficiente este esențială pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de 
muncă ale acestora, precum și pentru crearea unor economii și comunități echitabile și rezistente. 

Planul nu obligă statele membre să pună în aplicare salarii minime legale și nici nu stabilește un nivel unic al salariului 
minim. Însă suntem datori față de românii din țară și față de românii din străinătate să le oferim un motiv pentru a se întoarce 
acasă. Oamenii au preocupări întemeiate cu privire la creșterea costurilor de trai și la capacitatea lor de a putea plăti facturile 
mari la energie. 

Ne confruntăm cu o mai mare incertitudine și cu riscuri semnificative în ceea ce privește previziunile, ceea ce înseamnă 
că inflația va crește mult mai mult. Există riscuri substanțiale pentru anul viitor, vor fi necesare eforturi suplimentare pentru a 
atinge obiectivele propuse.  

Însă România continuă să aibă dezechilibre, continuă să aibă deficite excesive în procedurile pe care le aplică, continuă 
să nu reușească să asigure securitatea energetică, continuă să întârzie dezvoltarea economică. În același timp, continuă 
infrastructura nedezvoltată, drumurile periculoase și nivelul ridicat al birocrației, un stres continuu la nivel înalt cu care 
cetățenii români trebuie să se confrunte zilnic. 

În România, unde oamenii trăiesc sub amenințarea constantă a sărăciei și a excluziunii sociale, aproximativ 45% dintre 
români își încălzesc locuințele în principal cu sobe pe lemne. Aproape 10% dintre copiii români se culcă flămânzi în fiecare 
seară, iar un sfert dintre cetățenii țării încă folosesc toalete în aer liber. 

Mulți oameni nu primesc ajutorul de care au nevoie - săraci, asupriți și marginalizați, cu locuri de muncă distribuite ca 
favoruri politice și cu un stat administrativ care este copleșit și neprofesionist. Concurăm într-o manieră vădit incorectă cu 
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națiuni europene care au costuri substanțial mai mici pentru bunuri de consum vitale, cum ar fi alimentele, în timp ce veniturile 
sunt semnificativ mai mari decât în România. 

Aș dori să subliniez faptul ca suntem departe de normalitate economică, de aceea, punerea în aplicare integrală și la timp 
a planurilor naționale de redresare și reziliență este atât de importantă. 

Vorbesc despre salvarea de vieți, transformarea vieților, încurajarea echității și oferirea unei șanse tuturor cetățenilor și 
copiilor, indiferent de mediul lor socio-economic sau etnic, indiferent dacă trăiesc în mediul urban sau rural, sau orice 
deficiență ar putea avea. Nu putem accepta ca oamenii care își pun toată energia în munca lor să continue să trăiască în sărăcie 
și să nu-și permită un nivel de trai decent.  

Deputat 
Raisa Enachi 

*** 
 

Ziua Tricolorului 
 

Trebuie amintit faptul că Ziua de 26 iunie este considerată Ziua Drapelului Tricolor întrucât la această dată, în anul 1848 
guvernul pașoptist revoluționar de la București a emis decretul nr.1 prin care steagul roșu, galben și albastru devenea pentru 
prima dată, în mod oficial, simbolul statului. Pe el erau scrise cuvintele Dreptate - Frăție, acestea fiind idealurile unei generații 
întregi de luptători revoluționari, marcați de o sete pentru dreptate împărtășită de toți tinerii pașoptiști din Muntenia, din 
Moldova și cu atât mai mult din Ardeal. Putem constata, așadar, o frăție a românilor care își cereau drepturile si libertatea.  

În județul Mureș, pe care am onoarea de a-l reprezenta în calitate de deputat, mari revoluționari precum Avram Iancu și 
Papiu Ilarian s-au cunoscut, s-au influențat și împreună aveau să fie personaje principale ale luptei românilor pentru eliberare 
națională din Transilvania. Dovada faptului că inima lor bătea românește a fost demonstrat și prin tricolorul care străjuia falnic 
peste mulțimea adunată pe Câmpia Libertății de la Blaj.  

 Deși doar în 1848 s-a oficializat statutul steagului tricolor, aceste culori au fost un simbol al românilor încă din cele 
mai vechi timpuri. Dovadă stau tocmai straiele noastre populare, cu o tradiție de secole, pe care vedem culorile roșu, galben și 
albastru ornamentate în cel mai curat și autentic mod, respectiv pe îmbrăcămintea a zeci de generații de români, din toate cele 
patru unghiuri. În vremuri când neamul nostru din Ardeal nu aveau voie să isi afiseze drapelul, noi am învățat să îl purtăm, dar 
și mai important, să il păstrăm în suflet ca o flacără aprinsă ce stă mărturie crezului nostru național. Când armate străine și 
popoare neprietene au rupt din trupul țării, ultimul lucru care mai amintea de Patria Mamă, steagul tricolor, a fost protejat și 
păstrat în casele țăranilor. Unii dintre aceștia au platit chiar cu viața pentru singura vină că țineau aceste sfinte trei culori în 
propria casă. 

 Ei bine, aceste fapte istorice trebuie sa ne responsabilizeze, fiind de datoria noastră să cinstim și să iubim tricolorul. 
După mai bine de 14 ani în care am luptat pentru respectarea limbii române și a tricolorului în instituțiile statului român din 
Harghita, Covasna, Mureș și din tot cuprinsul țării, vă mărturisesc, aceasta reprezintă o chestiune de onoare și demnitate. 
Atașamentul față de simbolurile țării trebuie să constituie un sentiment firesc, extrem de necesar.  

 Faptul că astăzi suntem aici și avem un tricolor, un imn, o stemă și cel mai important vorbim limba română se 
datorează bravilor soldați, eroi ai neamului, SIMPLI ȚĂRANI care acum 100 de ani au lăsat sapa din mână și s-au jertfit 
pentru România Mare. Sub acest tricolor ei și-au dat viața și cu mândrie au stiut că sacrificiul lor nu va fi în zadar. Cu sângele 
lor curs în tranșee s-a cladit patria noastră, de la Nistru până la Tisa. Si tot sub aceste trei culori au pornit la luptă împotriva 
vrăjmașului pentru eliberarea Basarabiei a Bucovinei și a tuturor ținuturilor românești răpite în mod samavolnic.  

 Pentru aceste generații de eroi care au iubit mai mult decât orice patria și tricolorul, este de datoria noastră să ne 
cinstim simbolurile, să le apărăm și să le purtăm mereu în conștiința noastră de români!   
 

Deputat 
Dan Tănasă 

*** 
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Declarație de presă 
 

După restricțiile din perioada pandemiei, România a ajuns, nu așa cum se laudă coaliția monstruoasă PNL-PSD-UDMR, 
la”cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană”, ci în mijlocul unei crize în care românii resimt acut grija zilei de 
mâine.  

În acest context, carburanții au ajuns la cel mai mare preț din istorie. În prezent, litrul de motorină depășește prețul de 9 
lei, iar cel de benzină se apropie de același prag.  

Pe lângă greșeala reprimării producției de hidrocarburi la nivel international, care a dus la fragilizarea industriei 
energetice, creșterea galopantă a prețurilor de consum din ultima vreme este cauzată în foarte mare măsură de intervenția 
Guvernului. Taxele aplicate producției sunt responsabile pentru o parte însemnată a prețului plătit de consumatori – fără TVA 
și accize impuse de stat, litrul de benzină ar fi costat 4,7 lei, iar cel de motorină, 5,6 lei, rezultând că 39% din sumele plătite 
pentru carburanți devin profit al bugetului de stat.  

Odată cu scumpirile în lanț, oamenii au ieșit, în mod firesc să protesteze, adunând laolaltă mii de români interesați să ia 
atitudine. Protestele au luat amploare și la Botoșani - șoferii au alimentat cu sume între 50 de bani și un leu, apoi s-au așezat 
iar la coadă, îngreunând activitatea unei benzinării din oraș. Ca să tragă de timp, mulți șoferi au stat la pompă mai mult să 
spele parbrizul și farurile mașinilor și abia apoi au plecat să plătească combustibilul. 

Scumpirile pe toate planurile, pe care le-a decis coaliția de guvernare, sunt cât se poate de grave pentru români – este 
vorba de carburanți, de alimentele de pe rafturile supermarketurilor și de facturile la utilități.  Toate acestea reprezintă o 
catastrofă socială, în condițiile în care salariul minim pe economie nu depășește 1600 de lei, iar singura "măsură" a guvernului 
pentru combaterea sărăciei extreme    sunt cei 125 de lei pe lună, mai exact patru lei pe zi! Cum se poate descurca un om cu 
patru lei pe zi? Ce le oferă in fapt guvernanții acestor oameni? O pâine, o cafea, doi covrigi? 

Sunt solidar cu șoferii care protestează la Botoșani, la Constanța și în toată țara!     Guvernul este singurul vinovat 
pentru prețurile exagerate de la pompă!  

Deputat 
Radu Vicențiu Grădinaru 

*** 
 

Poliția Animalelor 
 
În declaraţia politică de astăzi, domnul deputat de Arad, Vasile Nagy, atrage atenţia asupra unui fenomen social din ce 

în ce mai răspândit în societatea noastră și anume violența  împotriva animalelor car trebuie oprită prin toate mijloacele legale. 
Agresivitatea orientată împotriva animalelor este un fenomen social din ce în ce mai răspândit în societatea actuală. 

Abuzul asupra animalelor reprezintă vătămarea fizică intenționată a acestora fără a avea drept scop sau obiectiv autoapărarea 
sau nevoia de hrană. 

”Societatea îşi doreşte să crească şi să educe copii sănătoşi fizic, moral, emotional şi psihic, însă contrar acestui 
deziderat, fenomenul cruzimii faţă de animale este tot mai răspândit,  nu atât în mediul rural, cât mai ales în cel urban” - a 
adăugat dl. deputat Vasile Nagy. 

Legea nr. 205/2004 a fost modificată substanțial în 2022, violența împotriva animalelor fiind pedepsită mai asupru. Azi, 
în România, faptele de cruzime față de animale pot fi pedepsite cu închisoare de până la 7 ani. 

”Întrucât acțiunile de la nivel social au devenit unele extrem de agresive, și legea a început să prevadă pedepse din ce 
în ce mai aspre pentru violența împotriva animalelor” - a adăugat domnul deputat Vasile Nagy. 

La nivelul Direcţiei pentru Protecţia Animalelor, sunt desfăşurate activităţi de identificare a unor situaţii prezentate în 
mediul online, privind posibile încălcări ale legislaţiei.  

”În general oamenii care au animale de companie sunt mai fericiți, fac mai ușor față stresului și sunt chiar mai 
sănătoși iar copiii care cresc de mici cu un animal în casă se vor dezvolta mult mai bine, vor fi mai sociabili, mai iubitori și 
mai fericiti”- a punctat domnul deputat Vasile Nagy în încheiere. 

Vă mulţumesc ! 
Deputat 

Nagy Vasile 
*** 
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“PNRR – ciumă pentru IMM” 
 

Deputatul Alianței pentru Unirea Românilor, Viorel Focșa trage un semnal de alarmă cu privire la modul în care au fost 
făcute alocările din PNRR pentru întreprinderi Mici și Mijlocii. Acesta susține că un număr infim dintre IMM-urile românești 
primesc finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență, iar structura alocărilor este de-a dreptul scandaloasă.   

Am citit de câteva ori declarația domnului Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici 
și Mijlocii din România, din care rezultă că măsurile de sprijin introduse în PNRR pentru întreprinderile mici și mijlocii 
acoperă doar 0,04% din totalul IMM-urilor din România. 

˝Inițial, am crezut că trebuie să fie vorba despre o greșeală, că în loc de 40% o “mână criminală” i-a mutat domnului 
Jianu mai multe virgule la stânga. Dar nu, după ce am parcurs cu multă atenție întregul expozeu, am ajuns la concluzia că 
președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România nu a greșit cu absolut nimic și că PNRR își 
bate pur și simplu joc de motorul economiei românești, întreprinderile mici și mijlocii. De fapt, nu Programul, nici 
finanțatorul, ci cel care l-a conceput, cel care l-a scris, funcționarii statului român coordonați de ilustrul habarnist, Cristian 
Ghinea.˝Private  

Dumitru Viorel Focșa, deputat AUR  
În cifre, doar 3.246 de firme vor beneficia de fondurile alocate prin intermediul a opt programe. Chiar și din această 

sumă, 22% să fie costuri de administrare, comisioane bancare, asistență tehnică, comisioane de management. În domeniul 
startup-urilor, doar 69 dintre acestea vor fi sprijinite prin același PNRR. 

În aceste condiții, sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, grav afectat de pandemia de Sars-CoV-2 și de războiul din 
Ucraina, nu va fi nici susținut, nici reformat, nici consolidat. Va fi doar amăgit de statul român, în timp ce beneficiarii reali ai 
banilor vor fi IMM-urile cu carnet de partid. 

 Deputatul Viorel Focșa face apel la partidele aflate la putere pentru o revizuire serioasă a măsurilor de sprijin și pentru 
creșterea numărului de beneficiari până la 300.000 de unități.  

˝Numai așa vom întări sectorul care ține România în funcțiune sau, după caz, îl vom omorî definitiv, iar odată cu el și 
bruma de economie care ne mai desparte de statutul de colonie.˝ 

Deputat 
Dumitru Viorel Focşa 

*** 
 

Propunerile de reformă a educației anunțate de ministrul Cîmpeanu - forme fără fond 
 
În 2022, Educaţia are cel mai mic Buget raportat la PIB de după Revoluţie: aproximativ 2,58%. Realitățile din sistemul 

de educație românesc condus de domnul ministru Cîmpeanu sunt atât de dramatice încât acestea compromit iremediabil 
viitorul națiunii române și al țării, potrivit deputatului AUR, Adrian Axinia.  

Parlamentarul Alianței pentru Unirea Românilor consideră că Reforma propusă de actualul ministru al Educației sunt 
doar forme fără fond: puţin timp petrecut la şcoală, mai puţine testări, impunerea modulelor şi eliminarea tezelor.  

Vreau să vă enumăr doar câteva probleme pentru care ministrul Educației nu are soluții: 
1. România se află pe ultimul loc în UE ca procent al elevilor care trec testele PISA.  
2. Dacă raportăm numărul celor care obţin bacalaureatul la numărul total al elevilor din clasele terminale, doar 1 din 2 

reuşesc să treacă testul maturităţii. Dacă raportăm acelaşi număr la totalul celor de aceeaşi vârstă, observăm că doar 35% din 
elevii au şansa de a obţine diploma de Bacalaureat.  

3. Doar doi din trei elevi reuşesc să ia Capacitatea şi să se înscrie la liceu.  
4. Salariaţii din învăţământ au printre cele mai mici venituri din sectorul bugetar, iar ultimele guverne i-au dus cu 

zăhărelul cu privire la majorările salariale prevăzute în Legea 153/2017 din septembrie 2020, o lege prorogată de prea multe 
ori. 

5. Nu în ultimul rând, dacă bani pentru elevi și profesori nu există, mai multe firme s-au îmbogățit șmecherește pe seama 
sistemului educațional. Toți ne aducem aminte de scandalul achiziției testelor de salivă pentru elevi în pandemie. Mai nou, și 
testele standardizate sunt obiectul unui scandal public, acestea fiind achiziţionate de la o singură firmă fără să existe o 
competiţie reală pe piaţă. 

Adrian George Axinia, deputat AUR 
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În tentativa de a pune în aplicare butaforia numită pompos „România Educată”, actuala Putere nu face altceva decât să 
ascundă gunoiul sub preş pentru a nu se vedea dezastrul din educație păstorit de Guvernele PNL, PSD sau PNL-PSD. 

 

Deputat 
Adrian George Axinia 

*** 
Declarație politică 

 

Deputatul AUR Sebastian Suciu critică dur politica Agenției Naționale Antidrog de combatere a consumului de 
stupefiante. El susține că unele dintre recomandările ANA pentru consumatorii de droguri indică mai curând modul corect în 
care ar trebui administrate stupefiantele, în loc să transmită într-un mod categoric și explicit ideea că acestea sunt un pericol 
mortal pentru utilizatori.  

˝Retorica ANA seamănă mai degrabă cu un ghid pentru consumul corect de droguri. Vă prezint câteva extrase din 
îndrumările date de ANA referitor la consumul de droguri: 

- Dacă totuși ai consumat, nu amesteca mai multe tipuri de substanțe 
- Dacă te simți neliniștit, nu consuma canabis 
- Dacă ai consumat Ecstasy și dansezi, evită supraîncălzirea 
- Nu amesteca energizantele cu Ecstasy˝ 
Sebastian Suciu, deputat AUR 
Subiectul referitor la consumul de droguri în rândul tinerilor din România a revenit în actualitate după tragedia petrecuta 

la festivalul SAGA desfășurat în Capitală, când doi participanți au murit în urma unor supradoze de stupefiante. Stomatolog cu 
experiență, politicianul AUR Sebastian Suciu trage un semnal de alarmă cu privire la strategia de combatere a consumului de 
droguri și susține că strategia de comunicare a Agenției Naționale Antidrog este ineficientă și chiar ipocrită. 

˝Agenția Națională Antidrog, în loc să facă anti-reclamă agresivă și demoralizantă pentru potențialii consumatori de 
droguri, după cum ne sugerează și denumirea acesteia, ea în schimb, este preocupată de educația tineretului pentru un 
consum de droguri sigur și fără pericol pentru viață, astfel creează impresia că funcționează în completarea serviciilor celor 
ce furnizează aceste substanțe și nicidecum împotriva acestora.˝ 

Deputat 
Sebastian Suciu 

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

 
Deficitul de doze de vaccin antirabic și antitetanic 

Domnule Ministru, 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași, singurul spital de acest gen din județul Iași, se 

confruntă, în ultima perioadă, cu o insuficiență cronică în ceea ce privește aprovizionarea cu doze de vaccin antirabic. Cererea 
pentru acest vaccin este destul de mare, deoarece numărul de persoane care au nevoie de administrarea acestuia a crescut 
destul de mult, odată cu venirea anotimpului cald, iar rabia, așa cum se știe, odată declanșată, este mortală, singura posibilitate 
de supraviețuire pentru persoana infectată fiind vaccinarea în timp util. Au existat cazuri în care personalul medical a fost 
nevoit să amâne pacienți programați pentru vaccinarea antirabică, din cauza lipsei vaccinului. 

De asemenea, spitalul nu avea, în luna mai 2022, nici doze de vaccin antitetanic, tetanosul fiind o altă boală cu potențial 
letal extrem de ridicat. 

Având în vedere această situație de o gravitate extremă, vă rog să ne comunicați ce măsuri urgente veți întreprinde astfel 
încât Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași să beneficieze, în cel mai scurt timp, de un număr 
suficient de doze de vaccin, atât antirabic, cât și antitetanic?  

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Mihail Albișteanu  

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

Renegocia PNRR în favoarea românilor 
Stimate domnule ministru, 
„Pământul este cea mai bună resursă a județului Vaslui, se spune în „Strategia de dezvoltare socio-economică a 

județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027”, la care se lucrează în prezent la Consiliul Județean. 
Aceeași strategie precizează că cele 400 de mii de ha „plasează județul pe locul 1 la nivelul Regiunii Nord-Est. Ce nu se 

mai spune în document, dar reliefează Planul de Dezvoltare Regional Nord-Est 2014-2020, este că, cu 18% din suprafața 
agricolă a regiunii, aportul județului Vaslui la producția agricolă este de numai 14%, ceea ce indică practicarea în continuare a 
unei agriculturi de subzistență. În continuarea Strategiei de dezvoltare vasluiană se arată cât de bun este pământul din județ și 
ce condiții există pentru o agricultură de performanță, cu soluri bogate în humus, caracteristici pedo-climatice favorabile 
culturii de viță-de-vie, apă favorabilă pisciculturii și un fond cinegetic propice atragerii de turiști, practicanți ai vânătorii: 
„Dintre cele 400.000 de hectare, circa 292.000 ha sunt teren arabil (locul 2 în regiune, după Botoșani), cea mai mare parte 
dintre ele fiind soluri bogate în humus (mai ales cernoziomuri de-a lungul văilor Bârladului și Prutului, precum și a teraselor 
acestora), favorabile culturilor de cereale și plante tehnice. Pășunile ocupă aproape 90.000 ha (locul II la nivel regional, după 
Suceava), existând astfel premisele pentru practicarea unei agriculturi de tip mixt (vegetală și creșterea animalelor). Nu în 
ultimul rând, caracteristicile pedo-climatice din zonă sunt favorabile și culturii de viță de vie (care ocupă circa 11.000 ha, locul 
2 la nivel regional după Iași), mai ales pe versanții mai însoriți ai dealurilor și podișurilor, iar, pe alocuri, chiar și pomiculturii. 
Resursele de apă joacă și ele un rol important, acestea ocupă o suprafață de peste 8.000 ha, foarte favorabilă practicării 
pisciculturii în scop sportiv sau comercial, activităților de agrement etc. Pădurile de la nivelul județului ocupă circa 80.000 ha 
de teren (15% din suprafața totală), de peste 5 ori mai puțin ca în județul Suceava și de peste 3 ori mai puțin decât în Bacău și 
Neamț, județul fiind unul afectat de despăduriri masive în ultimele secole. Totuși, fondul forestier existent este unul valoros, 
fiind compus din lemn de esență tare, exploatat, conform amenajamentelor silvice, pentru prelucrare, încălzire etc. În plus, 
pădurile reprezintă surse și pentru alte produse forestiere de interes economic și joacă un important rol recreațional. Fondul 
cinegetic al județului este unul considerabil, cuprinzând zeci de mii de hectare de fonduri de vânătoare cu specii de păsări de 
baltă, păsări sedentare, iepuri de câmp, mistreți, vulpi, șacali, căprioare etc. Această activitate atrage un număr important de 
vizitatori/turiști din afara județului și chiar a țării”.  

Domnule ministru, vă rog respectuos să îmi comunicați, dacă în condițiile în care ne așteaptă o criză alimentară din 
cauza răzbiului din Ucraina, aveți în vedere să luați măsuri concrete pentru folosirea acestor resurse naturale ale județului 
Vaslui în mod practic, nu doar pe hârtie, prin documente numite strategii, care nu țin de foame românilor! 
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De ce nu poate fi renegociat PNRR-ul la Bruxelles pentru binele vasluienilor, în general al românilor care lucrează 
pământul, dar primesc subvenții diferite față de celelalte țări europene? 

Solicit răspuns în formă scrisă. 
Cu deosebită considerație,                     Deputat  

Raisa Enachi 
*** 

Adresată domnului Cătălin Predoiu, ministrul Justitiei 
 

Votul românilor la referendumul din 2019 indică că nu își doresc ordonanțe de urgență de modificare a legilor justiției. 
Ce însemnătate are acest lucru pentru dumneavoastră? 

Domnule ministru, 
Procurorul General al României, Gabriela Scutea, le-a expediat procurorilor din subordine o Notă internă, în care îi 

instruiește, în mod imperativ, cum să acționeze în dosarele penale aflate sub efectul Deciziilor CCR nr. 297 din 2018 și nr. 358 
din 2022, care au desființat articolul din Codul penal ce permitea, în mod ilegal și neconstituțional, procurorilor să întrerupă 
cursul prescripției răspunderii penale, doar pentru că au efectuat acte procedurale în cauză, fără însă să le aducă și la cunoștința 
învinuiților sau inculpaților. 

Succint, doamna Scutea își îndeamnă subordonații să nu respecte deciziile Curții, mai ales în cauze de corupție sau în 
cele „împotriva intereselor financiare ale UE”, considerând că dreptul Uniunii este peste Constituția României. Apoi, în 
cauzele care nu vizează interesele financiare ale UE, procurorii de ședință vor fi obligați să facă solicitări preliminare de 
întrebări care, eventual, să ajungă, de asemenea, pe masa CJUE, prin care să se dea, din nou, o decizie care să permită 
instanțelor să nu respecte deciziile CCR.  

Documentul transmis de doamna Scutea procurorilor poartă denumirea de „Nota 1470/C/1364/III-13/2022 privind 
criterii unitare de aplicare a Deciziei CCR nr. 358/2022 și a OUG nr. 71/2022”, prin care procurorul general al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție le ordonă subordonaților să se raporteze, în activitatea lor, doar la concluziile din 
această Notă. 

Astfel, doamna Scutea susține că examinarea efectelor neconstituționalității articolului 115, alineat 1 Cod penal, „nu 
antrenează principiul legii penale mai favorabile”. „Pentru termenele de prescripție generală neîntrerupte, indiferent de data 
comiterii faptei, se aplică efectul întreruptiv de prescripție. (…) Se impune, în special în cauzele în care s-au efectuat acte care 
se comunică suspectului sau inculpatului, în perioada 25 iunie 2018 – 30 mai 2022, să se efectueze de îndată acte cu această 
natură (audieri, informare, comunicare oronanțe, depunere expertiză sau predare expertiză). Actele de procedură vor întrerupe 
cursul termenului de prescripție, în condițiile OUG 71/2022”. Astfel, se incalcă Legea fundamentală a statului roman. Pe scurt, 
povestea vizează faptul că Vechiul Cod penal permitea întreruperea cursului prescripției răspunderii penale prin efectuarea de 
către procuror a oricărui act procedural, numai dacă acest act era adus la cunoștința învinuitului sau inculpatului. Noul Cod 
penal a modificat acest articol, extirpând obligativitatea „aducerii la cunoștință”. În 2018, CCR a decis că este 
neconstituțională forma nouă, drept pentru care Parlamentul trebuia să revină, cu o noua lege, și să readucă articolul în cauză la 
vechea formă. Nu s-a întâmplat asta, până anul acesta, când nu Parlamentul, ci Guvernul, prin OUG, a operat modificarea 
cerută de Curtea Constituțională încă din 2018. Între timp, însă, anul acesta, a mai fost dată o decizie CCR care obliga din nou 
Parlamentul să respecte decizia din 2018. 

Mai departe, doamna Gabriela Scutea mai scrie că „în situația în care, însă, cursul prescripției răspunderii penale ar fi 
fost întrerupt prin acte procedurale întocmite în intervalul cuprins între cele două decizii ale CCR (cea din 2018 și cea din 2022 
– n.red.), la momentul emiterii acestor acte procedurale era necunoscut caracterul de decizie simplă (extremă) a Deciziei CCR 
nr. 297/2018, în majoritatea cazurilor instanțele de judecată apreciind că este vorba despre o decizie interpretativă, astfel încât 
intervenția legiuitorului nu era imperativ necesară. Doar prin Decizia CCR nr. 358/2022 a fost stabilit cu certitudine caracterul 
de decizie simplă (extremă) a celei din anul 2018”. 

În continuare, procurorul general precizează că „în această perioadă, efectul întreruptiv s-a raportat exclusiv la acte care 
se comunică suspectului sau inculpatului. (…).    

Prin intervenția OUG 71/2022, legiuitorul a ieșit, între timp, din pasivitatea pe care i-a reproșat-o CCR, edictând o 
normă de drept calificată ca fiind constituțională de către CCR în 2018, situație față de care actele respective pot fi validate de 
către instanțe”. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 21 - 2022  
Săptămâna 20 – 24 iunie 2022  

 

 

109 
 

În aceeași Notă, doamna Gabriela Scutea notează că „efectul Deciziei CCR 358/2022 se produce pentru viitor, 
legiuitorul, prin OUG 71/2022 remediind textul devenit neconstituțional” Ordonanța invocată de Scutea a fost deja atacată la 
Curtea Constituțională. 

În legătură cu această ultimă afirmație a procurorului general al României, există două probleme majore.  
Avocatul Adrian Toni Neacșu, fost judecător și ex-membru al CSM, explică în mod clar aceste probleme. Mai întâi, în 

legătură cu OUG 71/2018, care „remediază neconstituționalitatea”, în viziunea Gabrielei Scutea, Adrian Toni Neacșu 
precizează că „această ordonanță de urgență încalcă ordinea constituțională, Guvernul neavând dreptul să reglementeze în 
domeniul justiției (al infracțiunilor și al pedepselor) prin intermediul ordonanțelor de urgență, astfel cum poporul român a 
decis prin Referendumul din 2019”. Avocatul subliniază că „Referendumul consultativ, fiind o expresie a suveranității 
naționale, produce efecte juridice indirecte, negative, dar obligatorii, respectiv este neconstituțională orice reglementare care îi 
încalcă rezultatul. - (decizia CCR nr. 682/2012 și altele)”. 

Față de această situație vă rugăm să ne răspundeți la următoarele intrebări: 
1. Veți sesiza Consiliul Superior al Magistraturii în cazul Notei Interne a Procurorului General al României? 
2. Are Guvernul dreptul să reglementeze în domeniul justiției și să adopte ordonanțe de urgență, astfel cum poporul 

român a decis prin Referendumul din 2019? Prin declararea ca neconstituțională a OUG 71/2022 vă asumați crearea unei 
vulnerabilități suplimentare sistemului de justiție? Demisionați în cazul în care Curtea Constituțională va declara 
neconstituțională OUG 71/2022?  

Solicităm răspuns scris și oral.    Deputat 
Dorel Gheorghe Acatrinei 

*** 
 

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

Clarificări privind exploatarea gazelor de de pe raza UAT Dorobanți, județul Arad 
Stimate domnule ministru, 
Știind că pentru extragerea gazelor neconvenţionale se efectuează foraje verticale care intersectează şisturile la adâncimi 

cuprinse între 2.000 şi 4.000 de metri iar în data de 17.07.2022 se încheie construcția primei sonde amplasată în perimetrul 
localității Dorobanți, vă rog să-mi comunicați ce măsuri ați luat pentru protejarea agriculturii locale? 

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită considerație,      Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

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

Județul Ilfov are nevoie de programe de interes public! 
Stimate domnule ministru, 
În subordinea ministerului pe care îl coordonați se află Compania Națională de Investiții (CNI), companie menită să 

execute programele de interes public sau social în domeniul construcțiilor pentru a veni în sprijinul cetățenilor prin diverse 
proiecte, precum bazine de înot, săli de sport, sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale, amenajare șanțuri și podețe, 
așezăminte culturale etc. 

Județul Ilfov este un județ care, în ultimii ani, a beneficiat de puține investiții în acest sens, ba chiar, conform datelor 
publicate de CNI, în anul 2022 nu regăsim nici un subprogram în derulare. De asemenea, în anul 2021, au avut loc doar două 
subprograme cu impact minim asupra județului Ilfov. 

Menționez că județul Ilfov este un județ în plină expansiune, care are nevoie de cât mai multe proiecte precum 
reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes local și județean, reabilitarea și modernizarea instituțiilor de învățământ, 
extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare și multe altele pentru a oferi minimul de confort, utilitate și educație 
cetățenilor. 

Așadar, domnule ministru, doresc să îmi transmiteți următoarele: 
1. Ce sume au fost alocate pentru investiții în județul Ilfov în anul 2022? 
2. Ce proiecte veți derula în semestrul al doilea al anului 2022 în județul Ilfov? 
3. Care au fost investițiile din ultimii 5 ani în județul Ilfov? Doresc răspunsul defalcat pe localități. 
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Solicit răspunsul în formă scrisă.       Deputat 
Gianina Șerban 

*** 
Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 

         

Clarificări privind achiziția și construcția de submarine în România 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere declarațiile dumneavoastră din spațiul public despre nevoia din viitor de a moderniza industria de 

apărare, implicit construcția de submarine, care deocamdată nu este posibilă, iar soluția de moment pentru asigurarea 
securității în Marea Neagră este achiziționarea lor. 

Vă rog să-mi comunicați câte submarine veți cumpăra pentru a scăpa de „rechini” și la ce preț? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Clarificări asupra rezervelor de gaze naturale din România 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere situația de criză în care ne aflăm, fiecare stat încearcă să-și mărească rezervele strategice de gaze 

naturale, să elimine consumurile foarte mari și să gestioneze eficient resursele. 
Luând în considerare cele menționate mai sus, vă rog să-mi comunicați de ce rezerve de gaze naturale dispune România 

și ce măsuri ați luat de când sunteți ministru pentru mărirea capacitații stocurilor de gaze naturale din țara noastră? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

 

Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 
 

Sistemul informatic operațional pentru evaluarea proprietăților 
Stimate domnule ministru, 
În Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este prevăzut ca, până în trimestrul IV din 2025, să existe un 

sistem informatic operațional pentru evaluarea proprietăților care fac obiectul impozitelor pe proprietate. Valorile înregistrate 
în sistem se vor utiliza pentru a determina baza fiscală pentru impozitarea proprietăților. 

Până la sfârșitul anului 2022, conform PNRR, ministerul de Finanțe ar trebui să facă o analiză a sistemului fiscal din 
România „cu scopul de a formula recomandări pentru a se asigura că sistemul fiscal contribuie la promovarea și menținerea 
unei creșteri economice sustenabile”. 

Prin urmare, stimate domnule ministru, vă rog să îmi precizați dacă s-a început analiza sistemului fiscal românesc, care 
sunt recomandările formulate și în ce etapă se află implementarea sistemului informatic pentru evaluarea proprietăților? 

Cu mulțumiri,      
Deputat 

Silviu-Titus Păunescu 
*** 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Clarificări asupra examenului de evaluare pentru elevii olimpici 
Stimate domnule ministru, 
Pe 26 mai, prin Ordonanță de Urgență a Guvernului, a fost stabilit faptul că elevii de clasa a opta, care în timpul 

ginmaziului au avut locul 1 la olimpiadele naționale sau locurile 1, 2 sau 3 la concursuri internaționale recunoscute de 
Ministerul Educației, se pot înscrie la orice liceu din județul lor fără a se prezenta la Evaluarea Națională. 

Cu toate acestea, normele de aplicare au apărut în Monitorul Oficial abia vineri, 10 iunie, fără a se lua în considerare că 
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luni, 13 iunie, este zi liberă, ceea ce a generat o stare de toatală confuzie în rândul părinților și a copiilor, mulți dintre acești 
alegând să participle, totuși, la examenele naționale, pentru a nu risca pierderea unui loc la liceu. 

Vă rog să îmi precizați, stimate domnule ministru, cine este răspunzător pentru proasta gestionare a acestei situații, în 
speță, întârzierea nepermis de mare a publicării normelor de aplicare, precum și cine se face vinovat pentru lipsa de 
comunicare pe această temă între minister, ISJ-uri și părinți? 

Cu mulțumiri,         Deputat 
Silviu-Titus Păunescu 

*** 
Adresată domnului Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministrul Guvernului României 
 

Clarificări asupra reducerii plafonului de impozitare pentru IMM-uri 
Stimate domnule prim-ministru, 
Încă din decembrie 2021 ați anunțat că guvernul ar putea renunța la scăderea pragului de impozitare de 1% din cifra de 

afaceri de la 1 milion de euro la 500 de mii pentru IMM-uri, modificare ce ar fi urmat să intre în vigoare la începutul acestui an 
- ceea ce ar fi însemnat și aplicarea ei retroactivă, în condițiile în care Codul Fiscal prevede un termen de șase luni până la care 
se pot introduce modificări fiscale. 

Sunt convins, domnule prim-ministru, că principalul motiv al acestei măsuri este nevoia de a aduce bani suplimentari la 
buget, deoarece colectarea taxelor și impozitelor este extrem de slabă și, în plus, cheltuielile depășesc încasările, statul român 
reușind contraperformanța de a încasa din taxe și impozite doar 27% din PIB, în timp ce media europeană este de 40% din 
PIB. Aceasta este o diferență uriașă care se reflectă în lipsa investițiilor! 

Consecința modificării pe care o susțineți este că firmele cu cifra de afaceri de peste 500.000 de euro vor plăti un 
impozit de 16% din profit în loc de 1% din cifra de afaceri. 

Prin urmare, stimate domnule prim-ministru, vă rugăm să ne precizați care este motivul stabilirii acestui prag, mai ales 
că prevederile din Planului Național de Reziliență și Redresare au ca țintă primul trimestru din anul 2023, ci nu cel din 2021, 
accentul punându-se pe scăderea graduală a pragului, fără a se impune o anumită limită. 

Cu mulțumiri,      
Deputat 

Silviu-Titus Păunescu 
*** 

 

Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 
 

Clarificări asupra unor măsuri de creștere a veniturilor la bugetului de stat 
 Stimate domnule ministru, 
 Situația economică a României nu este una dintre cele mai fericite: bugetul de stat are nevoie de venituri mai mari, 

inflația e în creștere, iar datoria publică a sărit de 50% din PIB. 
 Întrucât consilierul consilierului guvernatorului BNR, domnul Adrian Vasilescu, a susținut că, inevitabil, taxele și 

impozitele vor crește 
 Prin urmare, stimate domnule ministru, vă rog să îmi precizați: 

1. Aveți în vedere introducerea impozitului progresiv? 
2. Luați în considerare schimbarea regimului de impozitare al IMM-urilor? 
3. Veți anula scutirea de la plata impozitului pe venit a segmentului HoReCA, având în vedere că pandemia s-a încheiat? 
4. Veți reanaliza regimul fiscal preferențial din domeniul IT, dar și de cel al construcțiilor sau agriculturii? 

Cu mulțumiri,      
Deputat 

Silviu-Titus Păunescu 
*** 
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Adresată domnului Florin Spătaru, ministrul Economiei 
 

Trecerea la impozitul pe profit de 16% a microcampaniilor  
care au cifră de afaceri de peste 500.000 de euro 

Stimate domnule ministru, 
Prin scăderea pragului de încadrare la impozitul pe venitul microîntreprinderilor, de la un million de euro la 500.000 de 

euro, IMM-urile care au cifra de afaceri între 500.000 de euro și un milion de euro nu vor mai plăti impozit de 1% din cifra de 
afaceri, ci 16% din profit. 

Întrucât observ că se încearcă, prin presiuni financiare majore, acoperirea incapacității instituțiilor statului de a colecta 
mai bine taxele și impozitele, spre exemplu, vă rog să îmi precizați următoarele: 

1. Care este stadiul propunerii privind introducerea asa-numitei „taxe de solidaritate” aplicată multinaționalelor? 
2. Cât estimați că vor fi încasările suplimentare la bugetul de stat în urma aplicării acestei măsuri? 
3. Dacă ați efectuat Testul IMM care este obligatoriu potrivit Legii 346/2004 pentru toate proiectele de acte normative cu 

impact asupra IMM/urilor? 
Cu mulțumiri,           Deputat 

Silviu-Titus Păunescu 
*** 

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

Clarificări asupra UAT-urilor din județul Arad, care nu au apă, canalizare  
și nu sunt racordate la rețeaua de gaze la data de 17.06.2022 

Stimate domnule ministru, 
Vă rog sa ne transmiteți care din UAT-urile  din județul Arad, sunt lipsite de apă, canal, gaze naturale, precum și dacă 

exista sate fără energie electrică. 
De asemenea, vă rog să ne transmiteți cum anume se face raportarea statistică pentru UAT-urile în care doar o parte din 

localitățile componente au acces la aceste servicii. 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Clarificări privind reducerea consumul de droguri din România 
Stimate domnule ministru, 
În urma unor evenimente inedite petrecute pe teritoriul țării noastre ca urmare al consumului de droguri la evenimente, 

concerte și pe litoralul Mării Negre, vă rog să-mi comunicați care este numărul de persoane care au avut de suferit din cauza 
drogurilor în ultimii 2 ani, câte persoane au fost arestate și amendate și care au fost măsurile pe care ministerul pe care îl 
conduceți le-a luat pentru reducerea consumului de droguri. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

 

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

Solicitare de informații cu privire la dosarele de pensii ale cetățenilor români  
care au lucrat în statele membre UE 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere numărul foarte mare al cetățenilor români care au muncit o perioadă din viața lor activă peste hotare, 

cu forme legale, în statele membre UE și acum au ajuns la vârsta pensionării și și-au depus dosarul în vederea pensionării, vă 
rog să-mi comunicați câte dosare de pensionare din această categorie sunt nesoluționate la data de 17.06.2022 și care este 
durata medie de soluționare a acestora? 
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Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Clarificări privind diferența foarte mare a timpului de așteptare afișat online  
față de timpul petrcut la trecerea frontierei de stat 

Stimate domnule ministru, 
Trecerea frontierei a devenit o păcăleală pentru noi toți în perioada sărbătorilor, timpii de așteptare sunt arătați greșit. 

Este evident o problemă cănd pe pagina poliției de fronieră https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline arată un timp de 
așteptare iar când traversezi vama de fapt timpul este de cele mai multe ori triplu.  

Vă rog să-mi comunicați frecvența cu care se actualizează site-ul https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline, de ce 
există aceste diferențe majore între timpul de aștepare afișat și timpul de așteptare real și cum veți remedia această problemă? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, viceprim-ministru, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Clarificări privind proiectele de infrastructură feroviară din județul Arad 
Stimate domnule ministru, 
lnfrastructura feroviară din județul Arad a fost neglijată de-a lungul timpului, iar starea acesteia s-a degradat 

semnificativ, în lipsa investițiilor necesare modernizării.  
Transportul de mărfuri și călători pe calea ferată este sigur și totodată cel mai prietenos cu mediul înconjurător, tocmai 

de aceea vă rog, domnule ministru, să răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Există proiecte care se vor realiza la nivelul județului Arad? 
2. Dacă există, care sunt acestea și care este valoarea totală a investițiilor? 
Solicit răspuns în scris. 

Cu deosebită considerație,       Deputat 
Vasile Nagy 

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

Clarificări privind renegocierea PNRR – ului în agricultură  
pentru investiții în sistemele de irigații și antigrindină 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere nevoia acută de investiții în sistemele de irigații și sistemele antigrindină în agricultura românească, 

rernegocierea PNNR - ului cu Comisia Europeană și Consiliul UE în favoarea agriculturii pentru aceste investiții critice este de 
o importanță deosebită. 

Luând în considerare cele menționate mai sus, știind că la finalul lunii iulie veți renegocia PNRR-ul în agricultură, vă 
rog să-mi comunicați cum veți convinge Comisia Europeană și Consiliul UE să accepte renegocierea unor capitole din PNRR 
pentru a introduce investițiile în sistemele mai sus menționate? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 21 - 2022  
Săptămâna 20 – 24 iunie 2022  

 

 

114 
 

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

Clarificări privind rezerva strategică de cereale și alimente 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că de la începutul conflictului militar din Ucraina ați declarat public că țara noastră are sufuciente 

rezerve de cereale și de alimente pentru asigurarea necesarului populației , vă rog să îmi comunicați pentru ce perioadă acoperă 
necesarul rezervele actuale și ce măsuri ați luat pentru refacerea lor. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,      Deputat  

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
         

Clarificări privind sancționarea cadrelor didactice universitare  
care nu ajung la ore și nici nu solicită înlocuirea lor 

Stimate domnule ministru, 
Studenții dacă lipsesc de la ore sunt sancționați cu absențe, iar orele de laborator le platesc și le recuperează. Cadrele 

didactice universitare de multe ori nu ajung la ore, nu anunță și nici nu solicită înlocuirea lor. 
Vă rog frumos să-mi precizați cum sunt aceste cadre didactice sancționate pentru abaterile disciplinare menționate mai 

sus și ce măsuri veți lua pentru evitarea acestor situații? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,                     Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

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

Clarificări privind situația taberelor școlare din județul Arad 
Stimată doamnă ministru, 
Se apropie vacanța de vară și mulți elevi și-ar dori, poate, să meargă într-o tabără.  
În ultimii 32 de ani indiferența și incompetența autorităților au pus pe butuci zeci de tabere pentru copii. Este și cazul 

taberelor din județul Arad. Toate arată ca după bombardament. Un morman de ruine în mijlocul pădurii. 
- Câte tabere școlare au fost retrocedate în județul Arad și câte tabere mai sunt funcționale la data de  

17.06.2022?  
Solicit răspuns în scris.            Deputat 
Cu deosebită considerație,    Vasile Nagy 

*** 
 
Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, viceprim-ministru, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

Clarificări privind transferul gărilor de la CFR în administrarea autorităţilor locale 
 
Stimate domnule ministru, 
După cum ați afirmat, multe din gările CFR din România că arată ,,ca după război” și că există o dorință din partea 

autorităților locale să preia în administrare aceste clădiri.  
Vă rog să îmi comunicați despre câte gări este vorba și care sunt acelea.  
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

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

Date statistice privind numărul pensionarilor din Municipiul  Arad 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere deficitul tot mai mare al forței de muncă din Municipiul Arad, vă solicit să îmi comunicați care este 

numărul total de pensionari la nivelul Municipiului Arad la data de 17.06.2022 și câți pensionari beneficiază de pensie sub 
2000 de lei? 

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu deosebită considerație,    Vasile Nagy 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
         

Date statistice privind situația accidentelor la nivelul trecerilor de pietoni din județul Arad 
Stimate domnule ministru, 
Viteza de deplasare a autoturismelor este una dintre principalele cauze a producerii de accidente la nivelul trecerilor de 

pietoni la care se adaugă neatenția și lipsa de asigurare a pietonilor. 
Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog să-mi comunicați câte accidente s-au produs la nivelul trecerilor de 

pietoni în județul Arad în ultimii 5 ani, defalcat pe ani? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

 

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

Precizări asupra proiectelor în desfășurare din județul Arad 
Stimate domnule ministru, 
Actuala majoritate parlamentară prin programul de guvernare 2021-2024 și-a propus să dezvolte mai multe regiuni din 

țara noastră cu ajutorul Programului Național de Dezvoltare Locală și al celorlalte programe pe care le desfășoară. 
Nivelul de trai depinde de această dezvoltare. Diferențele regionale de dezvoltare sunt evidente și este necesar ca 

regiunile mai slab dezvoltate să le ajungă pe cele mai bine dezvoltate.  
Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog să-mi transmiteți care sunt investițiile derulate în prezent de către 

Compania Națională de Investiții în județul Arad și care este termenul de finalizare al acestora? 
Solicit răspuns în scris.        
Cu deosebită considerație,        Deputat   

Vasile Nagy 
*** 

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

Clarificări privind investițiile programate pentru dezvoltarea sistemului de irigații  
din județul Arad 

Stimate domnule ministru, 
Asigurarea securității alimentare pentru populația României din resurse proprii este o prioritate strategică, mai ales 

acum în contextul agresiunii de la granița țării noastre iar seceta pedologică și cea atmosferică ne afectează grav producția 
agricolă. 

Domnule ministru, ce investiții sunt programate pentru dezvoltarea sistemul de irigații din județul Arad și ce are în plan 
MADR cu privire la dezvoltarea sistemelor de acumulare a apei provenite din surse naturale? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat  

Vasile Nagy 
*** 
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Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Clarificări privind plata concediilor medicale covid - 19 din județul Arad 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere situația dramatică pe care am travesat-o din cauza pandemiei, vă rog să-mi transmiteți care este situația 

plăților concediilor medicale covid – 19 și câte zile de concediu medical au fost acordate de la debutul pandemiei până în 
prezent la nivelul județului Arad? 

Solicit răspuns în scris.         Deputat  
Cu deosebită considerație,     Vasile Nagy 

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

Clarificări privind reducerea numărului de decese  
cauzate de încălcarea limitei de viteză maximă admisă pe drumurile din România 

 

Stimate domnule ministru, 
Șoferii încalcă frecvent limita de viteză legală pe drumurile din România. Suntem pe locul întâi din U.E. la decese. 

Circulația pe autostrăzi este mai intensă în sezonul estival și șoferii nu se simt deloc intimidați de lege. Vitezele cu care se 
circulă depășesc în medie cu 20-30 de km viteza maximă admisă.  

Vă rog frumos să-mi precizați ce măsuri veți lua pentru reducerea numărului de decese cauzate de incălcarea limitei de 
viteză maximă admisă pe drumurile din România ? 

Solicit răspuns în scris.         Deputat 
Cu deosebită considerație,    Vasile Nagy 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, viceprim-ministru, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Clarificări privind terenurile adiacente liniilor de cale ferată 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere declarațiile dumneavoastră din spațiul public despre zecile de protocoale semnate cu autoritățile locale 

de când sunteți ministru, vă rog să precizați ce fel de proiecte locale încurcă acele spații adiacente liniilor de cale ferată aflate 
în administrarea CFR și cum o să reglementați această situație. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,        Deputat  

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 
 

Campania națională Cumințenia Pământului. Brâncuși e al meu 
Stimate domnule ministru, 
„Cumințenia Pământului este una dintre cele mai mari și importante capodopere ale lui Brâncuși. A fost creată într-un 

moment de răscruce în viața artistului, la 1907-1908, când a hotărât să abandoneze mulajul și să sculpteze direct în piatră, în 
lemn, în marmură.” (Doina Lemny, doctor în istoria artei, muzeograf-cercetător la Muzeul Național de Artă Modernă, Centre 
Pompidou–Paris). Lucrarea, realizată de către Constantin Brâncuși în anul 1907, aparține patrimoniului cultural național, 
categoria Tezaur.  "Cuminţenia Pământului", alături de opere precum "Sărutul" şi "Rugăciunea" marchează cea mai apreciată 
perioadă de creaţie a artistului. "Cuminţenia Pământului" este o operă cu un trecut încărcat, fiind cumpărată în 1911 de 
inginerul şi iubitorul de artă Gheorghe Romaşcu chiar de la artist. Lucrarea a fost confiscată abuziv, în 1957, de conducerea 
comunistă a Muzeului de Artă şi retrocedată după 51 de ani, în 2012 după un proces îndelungat al familiei colecţionarului cu 
actualul Muzeu Naţional de Artă al României. 

De aceea s-a considerat campania de cumpărare a celebrei statui a lui Constantin Brâncuși ca unul dintre cele mai 
semnificative proiecte naționale dedicate culturii României, campania „Brâncuși e al meu” s-a construit în jurul ideii de 
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coeziune socială, de civism și asumare a identității cultural-istorice. Ecourile acestei campanii s-au reflectat în răspunsul 
favorabil al societății civile care a răspuns apelului de a-și exercita dreptul de a avea acces la cultură. „Brâncuși e al meu” a 
generat numeroase discursuri în spațiul public.  Campania „Brâncuși e al meu”, desfășurată pe durata a cinci luni în anul 2016, 
s-a bucurat de contribuția a sute de mii de persoane fizice și juridice, însumând  aproximativ 1.163.032 de euro pentru 
sculptura Cumințenia Pământului. 

Vă solicit, domnule ministru, să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
- Unde se află în acest moment Cumințenia Pământului? Având în vedere faptul că MNAR și-a propus reconfigurarea 

unui nou mecanism de valorificare complexă a patrimoniului, Sala „Brâncuși” urmând a beneficia de un proces corespunzător 
de modernizare și reamenajare pentru a fi accesibile publicului operele lui Brâncuși, mai este în custodia Muzeului Național de 
Artă a României din București? 

- De ce nu se ajunge la o înțelegere cu proprietarii operei? 
- Ce s-a întâmplat cu suma de 1.163.032 de euro încasată de statul român în urma subscripției publice care a avut loc în 

2016, sub Guvernul condus de Dacian Cioloș?  
-  De ce este atât de greu ca Ministerul Culturii să restituie donațiile românilor, dacă tot s-a dovedit incapabil să 

folosească acești bani? 
- Credeți că în România va mai avea credibilitate o altă subscripție publică dacă aceasta a fost un eșec ? 
- Există vreo anchetă la nivelul autorităților statului român cu privire la  supraevaluarea operei de la 4,5 milioane de 

euro la 11 milioane de euro, având în vedere că este vorba despre o lucrare care aparține patrimoniului cultural național, 
categoria Tezaur? 

- Pentru ca românii să-și primească banii din subscripția publică înapoi, statul român va trebui să cheltuiască pentru 
comisioanele bancare și diferențele de curs valutar aferente acestor restituiri, deci greșelile politice se decontează tot din banii 
noștri. Despre ce sume este vorba (comisioanele bancare și diferențele de curs valutar începând cu anul 2016)? 

- În cazul în care persoana care a efectuat donația este dificil de identificat, ați restituit donațiile efectuate în numerar? 
Nu au existat registre sau alte documente în care să fie înregistrate aceste donații în numerar? 

- Cine sunt persoanele care au coordonat subscripția publică din Ministerul Culturii? Cum au răspuns în fața legii pentru 
acest eșec pe banii contribuabilului român? Cine și-a asumat responsabilitatea pentru acest eșec național în care ne-am făcut de 
rușine la nivel internațional? 

Solicit răspuns în scris.       Deputat 
Cu deosebită considerație,             Dan Tanasă 

*** 
 

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

Recoltele din acest an se vor vinde sub prețul pieței 
Stimate domnule ministru, 
Pe data de 24 mai, Consiliul Uniunii Europene a aprobat eliminarea, timp de un an, a taxelor de import pentru toate 

produsele importate din Ucraina, în ideea de a susţine economia acestei ţări atacată de Rusia, informează Agerpres, citând 
AFP. Decizia se aplică pentru o perioadă de un an şi suspendă, în special, toate tarifele prevăzute în temeiul titlului IV din 
Acordul de asociere dintre UE şi Ucraina de instituire a unei zone de liber schimb aprofundate şi cuprinzătoare (DCFTA) care 
nu fuseseră încă liberalizate. Suspendarea vizează produsele industriale care fac obiectul eliminării treptate a taxelor vamale 
până la sfârşitul anului 2022, fructele şi legumele care fac obiectul sistemului preţului de intrare, precum şi produsele agricole 
şi cele prelucrate care fac obiectul contingentelor tarifare. De asemenea, s-a suspendat perceperea taxelor antidumping la 
importurile din Ucraina precum şi aplicarea regimului comun aplicabil importurilor în ceea ce priveşte importurile din 
Ucraina. Ceea ce părea acum o lună un ajutor umanitar și economic pentru Ucraina, acum se întoarce ca un bumerang 
împotriva fermierilor români care își vor vinde recoltele din acest an sub prețul pieței. Deși la vremea aceea, îi asigurați pe 
fermieri că nu vor fi afectați de decizia Comisiei Europene, la care România a aderat imediat și că, dacă veți constata însă că 
decizia va impacta în vreun fel stabilitatea pieței românești, atunci vor fi luate măsuri.  

În declarațiile dvs. publice susțineți că România nu a fost o piață de desfacere pentru produse alimentare importate din 
Ucraina, de fapt România este mai curând o țară de tranzit pentru produsele alimentare din Ucraina și nici măcar capacitatea 
României de depozitare pentru cereale nu este afectată. „Avem o capacitate de depozitare de 29 de milioane de tone, iar 
depozitele sunt destinate în special fermierilor români, care nu vor fi afectați”. 
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Domnule ministru, vă adresez următoarele întrebări la care așteaptă răspunsuri fermierii: 
- Ce măsuri veți lua pentru a ajuta fermierii români care își vor vinde recoltele din acest an sub prețul pieței? 
- În condițiile în care întreaga Europă se teme de o criză alimentară, consider necesară intervenția Ministerului 

Agriculturii în a salva o cantitate cât mai mare de cereale  cumpărând-o pentru rezerva de stat a României. Astfel, fermierii 
români care vor recolta anul acesta pot să vândă produsele românești calitative, iar populația țării  trebuie să fie asigurată de 
faptul că nu vom traversa o criză alimentară despre care se vorbește pe un ton tot mai apăsat în condițiile în care războiul 
dintre Ucraina și Rusia nu se va opri curând. 

Solicit răspuns în scris.         Deputat 
 Cu deosebită considerație,               Dan Tanasă 

*** 
   
Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
 

OUG privind combaterea acţiunilor speculative în România 
Stimate domnule ministru, 
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, proiectul de OUG privind combaterea acţiunilor speculative. Actul normativ va 

stabili unele categorii de bunuri şi produse pentru care preţurile nu pot creşte nejustificat și faptul că se interzice limitarea 
producţiei sau vânzării, dar şi păstrarea sau acumularea lor nejustificată în scopul creării unui deficit pe piaţă. Produsele care 
urmează să fie incluse în listă sunt, potrivit Guvernului, supuse riscului de speculă şi pot afecta buna funcţionare a economiei 
şi a societăţii.  Dar documentul nu explică ce înseamnă preţ nejustificat de mare şi care sunt măsurile care se impun în cazul 
unei suspiciuni de speculă. De asemenea, executivul nu menționează care vor fi aceste produse, acestea vor fi stabilite, prin 
hotărâre de Guvern, pentru o perioadă determinată de timp. În luna mai, preşedintele Consiliului Concurenţei explica faptul că 
proiectul de ordonanţă de urgenţă privind combaterea acţiunilor speculativ va crea „statului un instrument pentru a interveni în 
situaţii excepţionale, de criză, când sunt disfuncţionalităţi în funcţionarea pieţei”, precizând că în acest proiect de act normativ 
nu amenzile care sunt aplicate companiilor care fac acţiuni speculative sunt de interes, relevante sunt măsurile adiacente şi 
anume faptul că Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor poate opri funcţionarea unei companii, poate dispune 
confiscări, iar Consiliul Concurenţei poate să oblige companiile să îşi reducă preţurile sau stocurile. Economiștii și marile 
rețele comerciale au criticat acest proiect de act normativ, spunând că astfel Guvernul va afecta economia de piață și că legea 
va lăsa loc de abuzuri. Producătorii și consumatorii vor avea direct de suferit interferenței statului în piață, prin reglementarea 
„speculei” și a prețurilor, conform economistului Cristian Păun, care precizează că intervenția guvernului este „populism”, iar 
reglementarea prețurilor este „cea mai periculoasă temă cu care politicienii pot veni în fața noastră”. Proiectul de ordonanță de 
urgență va duce la o putere sporită a ANPC, care în final va pune la zid atât comercianții, cât și producătorii, conform 
declarațiilor lui Feliciu Paraschiv, de la Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) 
pentru Economedia. În consecință, statul va putea controla mediul de afaceri din România ținându-l sub presiunea amenzilor și 
al închiderii afacerilor românilor sub pretextul speculei. 

Stimate domnule prim-ministru, vă solicităm să explicați ce înseamnă speculă în România, în condițiile în care există o 
piață liberă? Dacă ați fi reglementat prețul pentru carburanți, pentru gaze și curent electric ați fi putut să considerați că se 
întâmplă speculă în România, dar la noi nu s-au luat măsuri pentru protejarea populației, așa cum s-a întâmplat în alte state 
europene. Solicit răspuns scris.   

Cu deosebită considerație,            Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Monument iredentist în comuna Sâncrăieni 
Stimate domnule ministru, 
Modul în care un stat gestionează simbolurile din spațiul public și monumentele amplasate în satele, orașele și 

municipiile sale demonstrează nivelul de cultură și înțelegere a populației majoritare față de minoritari. Din păcate, acest mod 
de exprimare a identității minorităților conlocuitoare este utilizat în scopuri revizioniste, fiind promovate personalități, 
simboluri și perioade nefaste pentru istoria României. 
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Instituțiile de forță ale statului român, conduse prin Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Apărării Naționale 
reprezintă garanți ai integrității teritoriale și a securității granițelor. Însă adeseori provocările vin din interior, nu doar din afara 
țării, iar astfel de provocări pot lua forma unor declarații, manifestări sau elemente de for public, monumente cu o însemnătate 
dureroasă pentru poporul român. 

În acest context, doresc domnule Ministru să aflu cum este posibil ca Ministerul Afacerilor Interne să tolereze un 
monument anti-românesc precum crucea amplasată în comuna Sâncrăieni, județul Harghita, la intersecția dintre str. Bisericii și 
str. „Balaszok”, aflat în apropierea școlii „Vitos Mozes”. Această cruce are în centru harta „Ungariei Mari” (cu teritoriul 
Transilvaniei încorporat !!!). 

Doresc de asemenea să îmi comunicați cum a trecut acest simbol revizionist neobservat de către lucrătorii Poliției 
Române care acționează pe raza comunei Sâncrăieni și cum de nu au raportat aceștia către forurile superioare amplasarea unui 
monument care ilustrează granițele României sfâșiate, evocând astfel o perioadă istorică în care românii sufereau un proces 
crunt de deznaționalizare? 

Totodată, vă rog să ne comunicați dacă Ministerul Afacerilor Interne a vegheat la amplasarea legală a acestui 
monument, verificând la momentul edificării documentația necesară și îndeplinirea tuturor procedurilor legale?  

Constatăm pe această cale o nouă sfidare la adresa integrității teritoriale a României și o ofensă adusă autorităților 
statului român prin imagistica ilustrată. 

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu deosebită considerație,     Dan Tanasă 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 
 

Monument iredentist în comuna Sâncrăieni 
Stimate domnule ministru, 
Modul în care un stat gestionează simbolurile din spațiul public și monumentele amplasate în satele, orașele și 

municipiile sale demonstrează nivelul de cultură și înțelegere a populației majoritare față de minoritari. Din păcate, acest mod 
de exprimare a identității minorităților conlocuitoare este utilizat în scopuri revizioniste, fiind promovate personalități, 
simboluri și perioade nefaste pentru istoria României. 

În acest context, responsabilitatea Ministerului Culturii, prin Comisia Națională a Monumentelor de For Public este să 
vegheze la legitimitatea și legalitatea monumentelor propuse spre amplasare pe teritoriul României. Drept urmare, este 
revoltătoare descoperirea numeroaselor monumente de for public care sfidează statalitatea și integritatea teritorială a 
României, având elemente profund șovine și anti-românești. Un exemplu elocvent îl constituie crucea amplasată în comuna 
Sâncrăieni, județul Harghita, la intersecția dintre str. Bisericii și str. „Bala szok”, aflat în apropierea școlii „Vitos 
Mozes”. Această cruce are în centru harta „Ungariei Mari” (cu teritoriul Transilvaniei încorporat !!!). 

Constatăm pe această cale o nouă sfidare la adresa integrității teritoriale a României și o ofensă adusă autorităților 
statului român prin imagistica ilustrată. 

Vă rog așadar, domnule Ministru, să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1) A existat o analiză efectivă asupra simbolisticii „Ungariei Mari” pe teritoriul României și cum este acest element 

abordat de către Minsiterul Culturii? 
2) Cine are în proprietate respectiv cine administrează crucea amplasată în comuna Sâncrăieni, județul Harghita, la 

intersecția dintre str. Bisericii și str. „Balaszok”? 
3) Dacă s-a emis un aviz favorabil din partea Ministerului Culturii, prin direcțiile și comisiile sale privind amplasarea 

acestui monument? 
4) Care sunt măsurile legale pe care le veți întreprinde pentru îndreptarea acestei stări de fapt și când veți proceda la 

înlăturarea elementelor jignitoare la adresa României în condițiile unor amplasări nelegale? Totodată, care sunt sancțiunile și 
cine este răspunzător pentru această amplasare? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dan Tanasă 
*** 
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Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 
 

Salvarea Casei Moruzi, cunoscută și drept „Casa călăului” 
Domnule ministru, 
Casa Moruzi este construcția în jurul căreia se formează una dintre cele mai cunoscute legende ale Iașilor, legenda 

„călăului cu manta roșie”. Clădirea datează încă de la începutul sec. XIX, fiind construită pentru a servi drept locuință de vară, 
într-un cadru natural, spectaculos în acea vreme.  

Casa a aparținut și marelui boier, Alexandru C. Moruzi, prim-ministru în Guvernul Moldovei și, după Unirea 
Principatelor, ministru de finanțe în Guvernul României. Însă, extrem de cunoscute sunt legendele legate de numele „Gavril 
Buzatu”, un alt proprietar al clădirii. Ultimul călău al Iașilor a fost considerat unul dintre cei mai cruzi călăi ai Moldovei. 
Despre acest personaj se spune că purta o manta roșie, manta pe care, așa cum precizează Nicolai Andriescu-Bogdan în cartea 
sa, Orașul Iași: monografie istorică și socială, ilustrată, „nu ar fi dat-o niciodată jos, așa cum nu s-a despărțit nici de securea 
sa”. Numele cartierului „Manta Roșie”, cartier al municipiului Iași, este inspirat din această legendă.  

Această construcție legendară, învăluită într-un mister care și în zilele noastre provoacă emoție, este într-o stare de 
degradare extremă, riscul de prăbușire fiind foarte ridicat. Parcursul istoric impune salvarea clădirii care încă păstrează vie 
legenda „călăului cu manta roșie” 

Având în vedere cele expuse mai sus: 
1. Ce măsuri urgente veți întreprinde în vederea salvării Casei Moruzi? 

Solicităm răspuns scris. 
Deputați  

Ivănuță Daniel-Cristian, Albișteanu Mihail 
*** 

 

Adresată domnului Florin Marian Spătaru ministrul Economiei 
 

Gaura neagră de la Krivoi Rog 
Stimate domnule ministru, 
România este singurul stat care nu a reușit, nici până astăzi, să-și vândă participația de 27% de la combinatul gigant 

neterminat de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog, Ucraina. Probabil că nici de acum încolo, 
având în vedere evenimentele ce se petrec pe teritoriul ucrainean după 24 februarie a.c. 

Având în vedere că fiecare zi care trece peste combinat reprezintă o cheltuială pentru statul român, vă solicit să îmi 
răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Cât a costat statul român participarea la construirea gigantului de la Krivoi Rog și cât a fost recuperat din această 
investiție? 

2. Ce are de gândul statul român să întreprindă în vederea recuperării investiției în construirea combinatului de la Krivoi 
Rog? 

3. Ce are de gând statul român să facă cu participația de 27%? 
4. Cât a costat statul român participația la combinatul de la Krivoi Rog în ultimii 10 ani, pe ce anume au fost cheltuite 

sumele și cine au fost beneficiarii acestora? 
Solicit răspuns scris.      Deputat 
Cu deosebită considerație,     Dumitru-Viorel Focșa 

*** 
Adresată domnului Florin Marian Spătaru ministrul Economiei 

           
S.C. Băița S.A., o poartă de fraudare a statului român? 

Stimate domnule ministru, 
Recent, mi-a fost adusă la cunoștință o situație care necesită un amplu control din partea instituției pe care o conduceți la 

S.C. Băița S.A. 
După cum știți, societatea mai sus menționată este deținătoarea licenței nr.999/1999 privind exploatarea minereurilor de 

adâncime (cupru, plumb, zinc, wolfram, bismut). Licența a fost operată până în anul 2004, atunci când, urmare a modificării 
legislației, au fost eliminate subvențiile din domeniul minier. Pentru exploatarea minereurilor de adâncime, S.C. Băița S.A. a 
încheiat trei contracte cu African Consolidated Resources, subsidiara din România a firmei britanice Vast Resources.  
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Înainte de semnarea acestor contracte, se pare că pentru creșterea prețului/acțiune la Bursa din Londra, firma britanică s-
ar fi folosit de mai multe licențe de exploatare deținute de către African Consolidated Resources pe teritoriul României, printre 
acestea numărându-se și licența nr.999/1999, în realitate deținută de compania de stat, S.C. Băița S.A. 

Urmare a acestei ”inginerii financiare”, Vast Resources ar fi obținut fondurile necesare asocierii cu societatea 
românească, suma vehiculată fiind de 7.000.000 euro. Mai simplu, pentru a-și crește prețul/acțiune și a obține fonduri pe care, 
în realitate, nu avea dreptul să le obțină, Vast Resources s-ar fi folosit de ceva ce era/este doar al nostru.  

Condițiile celor trei contracte încheiate între S.C. Băița S.A. și African Consolidated Resources, unul comercial, unul de 
închiriere și unul de asociere pe licența cu nr.999/1999, nu sunt cunoscute decât de un număr restrâns de persoane, fapt care 
generează suspiciuni rezonabile cu privire la existența unor condiții dezavantajoase pentru statul român. Mai mult, se pare că 
în derularea acestor contracte nu este implicat niciun reprezentant al S.C. Băița S.A., ci doar reprezentanți ai African 
Consolidated Resources. În plus, instituțiile statului român nu primesc niciun fel de informații referitoare la substanțele 
exploatate și nici cu privire la datele financiare ale subsidiarei firmei britanice.  

Dacă la toate aceste informații, pe care vi le-am prezentat cu titlul de “se pare”, adăugăm și faptul că fostul președinte al 
Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, Nicolae Țurdean, deține funcția de Country Manager pe România al Vast 
Resources, iar Constantin Jujan, fost consilier onorific în cadrul Ministerului Economiei la data semnării contractelor de 
asociere, este astăzi consilier tehnic în cadrul African Consolidated Resources, am putea concluziona că acel “se pare” este, în 
realitate, pe bune, și că avem în față o schemă de păgubire a statului român, prin mâna unor români recompensați pentru 
serviciile lor cu posturi bine plătite. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă solicit să îmi puneți la dispoziție cele trei contracte încheiate între S.C. 
Băița S.A. și African Consolidated Resources, să îmi comunicați ce și cât a câștigat compania română, ce și cât a exploatat 
subsidiara Vast Resources de pe urma derulării acestor contracte și să verificați dacă pe linia Turdean-ANRM au mai fost 
utilizate și alte informații care să conducă la creșterea artificială a portofoliului firmei britanice. 

 De asmenea, vă rog să demarați un control de verificare a legalității încheierii și derulării celor trei contracte încheiate 
între S.C. Băița S.A. și African Consolidated Resources și să îmi comunicați rezultatele acestui control. 

 Solicit răspuns scris.  
 Cu deosebită considerație,       Deputat  

Dumitru-Viorel Focșa 
*** 

Adresată domnului Vasile Dîncu,  ministrul Apărării Nationale  
 

Accesul restricționat pe stadionul Steaua 
Stimate domnule ministru, 
Am avut nenumărate sesizări cu privire la imposibilitatea echipelor sportive de a se bucura de unul dintre cele mai 

moderne stadioane din România, anume stadionul Steaua din Ghencea.   
Stadionul Steaua a fost inaugurat pe data de 7 iulie 2021, fiind construit și întreținut din banii publici. Drept urmare, nu 

exista o bază legală prin care administratorii stadionului să nu le permită accesul pe teren celor care au făcut o solicitare în 
acest sens și care iși pot permite achitarea chiriei aferente spațiului.   

În data de 22 mai 2022, FCSB si CFR Cluj au jucat finala campionatului la Buzău deoarece li s-a interzis accesul pe 
stadion.   

Considerăm că oricine solicită utilizarea stadionului, inclusiv echipa FCSB, ar trebui să se bucure de libertatea de a-și 
desfășura activitatea sportivă pe stadionul Steaua. 

Astfel, vă rog să răspundeți la urmatoarele întrebări:  
1. Care este demersul legal pe care echipele sportive trebuie să le facă pentru a li se permite accesul pe stadionul din 

Ghencea și pentru a-și desfășura meciurile viitoare pe stadion? 
2. Care este motivul pentru care li se respinge accesul echipelor de fotbal  pe stadionul din Ghencea? 
3. De ce li s-a refuzat accesul echipei FCSB pe stadionul din Ghencea pentru a juca în ultima etapa din acest sezon? 

Solicit răspuns scris. 
Cu deosebita considerație,        Deputat 

Dan Tanasă 
*** 
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Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
 

Renegocierea PNRR în domeniul energiei 
Stimate domnule prim-ministru, 
Grupul rus Gazprom a redus săptămâna trecută livrările prin gazoductul Nord Stream 1, invocând returnarea întârziată a 

echipamentelor reparate de compania germană Siemens Energy în Canada. Oficialii germani și italieni au declarat că Rusia se 
folosește de această scuză pentru a reduce livrările de gaze către Uniunea Europeană. Germania, Italia, Austria și Țările de Jos 
au atenționat că centralele pe cărbune ar putea ajuta la trecerea continentului prin criza care a dus la creșterea prețurilor gazelor 
și a declanșat o inflație majoră a prețurilor. În consecință, Guvernul olandez a declarat luni ca va elimina limitarea producției la 
centralele energetice pe cărbune și va activa prima fază a unui plan de criză energetică. Danemarca a inițiat un plan de urgență 
a gazelor din cauza incertitudinii livrărilor din Rusia. Italia se apropie de declararea stării de alertă în sectorul energiei, după ce 
compania petrolieră ENI a primit doar o parte din cererea sa de aprovizionare cu gaze din partea Gazprom. Germania ar putea 
reporni centralele pe cărbune pe care și le propusese să le elimine treptat din cauza gazelor cu efect de seră. "Dar dacă nu o 
facem, atunci riscăm ca depozitele să nu fie suficient de pline la sfârșitul anului spre sezonul de iarnă. Și atunci suntem 
șantajabili la nivel politic", a declarat ministrul Economiei Robert Habeck. Markus Krebber, CEO al celui mai mare 
producător de energie din Germania (RWE), a spus că ar fi nevoie de trei până la cinci ani până când prețurile energiei ar putea 
să scadă la niveluri mai reduse. Fluxurile de gaze rusești către Germania prin conducta Nord Stream 1, principala rută care 
aprovizionează cea mai mare economie a Europei, se desfășoară la aproximativ 40% din capacitate. 

Dacă întreaga Uniunea Europeană este îngrijorată din cauza diminuării fluxurilor de gaze din Rusia către țările membre, 
vă solicităm domnule Prim Ministru să demarați renegocierea PNRR în domeniul energiei, mai exact al repornirii funcționării 
centralelor electrice pe cărbune care ar adăuga capacitățile necesare României în cazul în care aprovizionarea cu gaze atinge 
niveluri minime. Germania va adopta săptămâna viitoare o lege referitoare la această schimbare. Pe lângă trecerea înapoi la 
folosirea cărbunelui, cele mai recente măsuri germane includ un sistem de licitații pentru a încuraja industria să consume mai 
puțin gaze și acordarea unui ajutor financiar pentru operatorul de pe piața de gaze din Germania pentru a umple mai rapid 
depozitele de gaze. 

În România avem nenumărate declarații publice făcute de politicieni privind independența energetică, în loc să ne 
ocupăm concret de folosirea resurselor energetice în beneficiul populației și al firmelor. 

Stimate domnule Prim Ministru, vă solicităm să ne răspundeți dacă aveți în vedere renegocierea PNRR în domeniul 
energiei?  România va fi parte a renegocierii europene a Pactul Ecologic European Comisia Europeană (care prevede un plan 
pentru creșterea obiectivului 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră)? 

Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,      Deputat  

Dan Tanasă 
*** 

Adresată  domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei  
 

Reiterarea întrebării parlamentare nr. 2054A, Răspuns la întrebarea referitoare la situația mineritului românesc 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere faptul că termenul legal pentru primirea răspunsului la reiterarea întrebării parlamentare nr. 2054A din 

19.07.2021 având ca obiect ,,Răspuns la întrebarea referitoare la situația mineritului românesc’’ a expirat la 11.08.2021, fără ca 
să ni se solicite un termen suplimentar pentru examinare și fără a ni se prezenta un răspuns, reiterez întrebarea parlamentară și 
vă cer respectuos să-mi răspundeți prompt și explicit, în scris, indicând totodată motivele încălcării termenului legal pentru 
prezentarea răspunsului. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu deosebită considerație,      Deputat  

Dumitru Viorel Focșa 
*** 
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 Interpelări 

 
Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministru al Guvernului României  

De către: domnul Dorel Gheorghe Acatrinei, deputat 
       domnul Lucian Florin Puscașu, deputat 

Obiectul interpelării: Extindeți ajutorul acordat de stat și pentru pensionarii cu pensia sub cosul minim de consum pentru un 
trai decent 

  
Domnule prim-ministru, 
Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat că pensionarii vor beneficia de un ajutor de 700 de lei în luna iulie. Este 

vorba de cei care au pensii de până în 2.000 de lei. “Pe măsură ce avem loturi de carduri gata imprimate, prin Poșta Română le 
vom livra, de la începutul lunii iunie, către populație. Putem lua și situația ipotetică în care, dacă până la sfârșitul lunii iunie 
vor fi persoane care nu vor primi carduri și le vor primi pe 1 sau pe 2 iulie, asta nu înseamnă că suma aferentă lunii iunie va fi 
pierdută. Din contră, dacă pe 1 sau 2 iulie va primi cardul, imediat, a doua zi se va alimenta cardul cu suma aferentă lunii 
iunie”, a spus Marius Budăi.  

Intrucât majoritatea pensionarilor care au pensia sub valoarea cosului minim de consum, ce trebuie calculat de INS, nu 
se încadrează în limita impusă arbitrar prin ordonanta de urgentă: “cei care au pensii pana in 2000 lei” solicităm extinderea 
ajutorului de 700 de lei și a tuturor celorlalte măsuri de “sprijin” pentru pesionarii care au pensii sub valoarea cosului minim de 
consum pentru un trai decent, conform OUG 217/2000, care, ultima dată când a fost calculat avea o valoare de 2814 lei. 

Pentru ca acest lucru să se întîmple trebuie să faceți două lucruri: 
1. Institutul Național de Statistică să calculeze, de îndată, valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent, 

actualizat conform OUG 217/2000. 
2. Să extindeți acordarea ajutoarelor pînă la un cuantum al  pensiei de 2814 lei sau la valoarea actualizată ce va rezulta 

din calculele făcute de INS. 
   Cosul minim de consum reprezintă ”pragul sărăciei” ori dacă măsurile pe care le luați, domnule prim-ministru, nu au 

ca obiectiv scoaterea românilor din sărăcie denotă șubrezenia cu care vă urmați crezul de a conduce Guvernul României. 
Față de această situație vă adresăm următoarea interpelare: 
Care este data la care pensionarii cu pensia sub pragul cosului minim de consum pentru un trai decent vor primi ajutorul 

legitim și meritat din partea Statului Român?  
Solicităm răspuns în scris.    Deputați 

Dorel Gheorghe Acatrinei, Lucian Florin Pușcașu 
*** 

 
Adresată: domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către: domnul Mircia Chelaru, deputat 
Obiectul Interpelării:  

1. Considerentele care au stat la baza Hotărârii Guvernului nr. 27, din data de 8 iunie 2022, pentru aprobarea cotei 
procentuale ce urmează a fi achiziționată de salariații Societății ”OMV Petrom” S.A. și limitarea drepturilor acestora să 
achiziționeze doar 1% din acțiunile societății. 

2. Care este orizontul de timp preconizat de Ministrul Energiei de a vinde acțiunile către S.N.P.  ”Petrom” S.A. 
București până la incidența de 8% din capitalul social?  

 
Stimate domnule ministru, 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 27, din data de 8 iunie 2022, pentru aprobarea cotei procentuale ce urmează a fi 

achiziționată de salariații Societății ”OMV Petrom” S.A. și momentul la care se va realiza achiziționarea acțiunilor de către 
aceștia, s-a adoptat: 

”Art. 1. (1) Se aprobă vânzarea, de către Ministerul Energiei, a unui număr de acțiuni nominative, dematerializate, 
emise de Societatea "OMV Petrom" S.A. – București, reprezentând o cotă procentuală de 1% din valoarea capitalului social 
al societății înregistrat la data vânzării.  

(2) Vânzarea acțiunilor se realizează cel mai târziu până la data de 31.12.2023”. 
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Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 27, din data de 8 iunie 2022, pentru aprobarea cotei procentuale ce urmează a fi 
achiziționată de salariații Societății ”OMV Petrom” S.A. și momentul la care se va realiza achiziționarea acțiunilor de către 
aceștia nu îndeplinesc obligația impusă prin Decizia civilă nr. 2370/08.05.2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și 
Justiție. 

Potrivit considerentelor din Decizia civilă nr. 2370/08.05.2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, reținem 
următoarele: 

”Obligă pârâtul Guvernul României să adopte o hotărâre de guvern pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 9 din 
anexa 1a O.U.G. nr. 49/1997, astfel cum a fost modificat prin O.G. nr. 55/2003, în vederea vânzării de acţiuni ale OMV 
Petrom S.A., până la limita de 8% din capitalul social, la acelaşi preţ la care au fost vândute acţiunile în cadrul procesului de 
privatizare, sub sancţiunea unor penalităţi de 1000 lei pe fiecare zi de întârziere de la data pronunţării prezentei decizii şi 
până la executarea obligaţiei.” 

“Nu se pot reține apărările intimatului în sensul că poate decide când și în ce măsură se va efectua vânzarea pachetului 
de acțiuni, aceste argumente neputând fi valide după trecerea a peste un deceniu de la data când avea obligația de a emite 
hotărârea de guvern, pentru că unui drept prevăzut legal i-ar reveni o obligație lipsită de conținut, redus la un nudum jus. 

“Marja de apreciere a Guvernului nu poate echivala cu nerespectarea principiului proporționalității care impune 
respectarea unui just echilibru între interesul public și drepturile legitime ale particularilor pentru a nu se ajunge la situația 
potrivit căreia textele legale care prevăd drepturi să fie, în fapt, lipsite de eficiență, astfel încât speranța titularilor acestor 
drepturi, deși are un suport legal, să fie, în realitate, lipsită de conținut.”  

În Expunerea de Motive a Legii nr. 538, din 15 decembrie 2003, pentru aprobarea O.G. nr. 55/2003 privind unele 
măsuri pentru derularea procesului de privatizare a S.N.P. ”Petrom” – S.A. București, precum și pentru modificarea și 
completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și 
Comerțului,  se prevede expres că: 

„Participarea angajaților la privatizarea SNP Petrom S.A., conform prevederilor statutare în vigoare în acest moment, 
ar trebui să se facă în temeiul unui drept preferențial de subscriere al angajaților SNP Petrom S.A. <<până la concurența 
limitei de 8% din capitalul social>>, atingerea acestei limite depinzând în exclusivitate de voința angajaților.” 

Intenția legiuitorului a fost ca Hotărârea de Guvern să fie dată imediat, așa cum a reținut în considerente Înalta Curte de 
Casație și Justiție prin Decizia civilă nr. 2370/08.05.2019 și nu cu o întârziere de decenii. 

Efectele de a scoate la vânzare doar a unui procent de 1% din valoarea capitalului social al societății sunt pronunțat 
derizorii, întrucât „unui drept prevăzut legal i-ar reveni o obligație lipsită de conținut, redus la un nudum jus.”  

În tot acest timp, Statul Român a încasat dividendele în contul acționarilor care și-ar fi putut exercita dreptul preferențial 
de achiziționare a acțiunilor.  

Considerăm acțiunea statului ca fiind nelegitimă și ilicită! 
Solicit răspuns scris si oral. 
Cu aleasă considerație.       Deputat 

Mircia Chelaru 
*** 

 


