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Stimaţi abonaţi, 
 
Vă transmitem sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, cu speranţa că o veţi considera utilă în activitatea 
dumneavoastră. 
   
Direcţia comunicare şi relaţii publice a Camerei Deputaţilor 
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   Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”. 
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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunile februarie – iunie și septembrie – decembrie 2022 
 (Situaţia cuprinde datele la 16.09.2022) 

 
Totalul iniţiativelor legislative      1946 
din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 436 

– înregistrate în sesiunea extraordinară 1 
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 40 
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 351 
      404 

– votate       402    
             din care: - înaintate la Senat        31 

                            - în procedura de promulgare   34 

                            - promulgate** 232 
                            - respinse definitiv 105 

                            - în mediere           1 
                            - în divergenţă           1 
2) Se află în proces legislativ 1540 

a) pe ordinea de zi 403 
b) la comisii  1114 
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 

3 

3) Desesizări 14 
4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 17 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 17 

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

Cele 402 de iniţiative legislative votate privesc: 
                      168 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                    din care: 
                                  95 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                  16 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  57 de proiecte de legi 
                       234 de propuneri legislative 
 

* inclusiv sesiunea extraordinară din 19 iulie 2022ecte de l  
 ** În anul 2022 au fost promulgate 269 de legi, dintre care 37 din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 
 

Şedinţele din zilele de  luni, 12 și marți, 13 septembrie 2022 
 
 
 

        
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 35  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională         3               

5        

   - votate 5 
                      - la Senat 2 

                      - la promulgare 3 

Retrimise la comisii 3 
 
 
 

Cele 5 iniţiative legislative votate privesc: 
            1 proiect de lege iniţiat de Guvern: 
                     din care: 
                      1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
            4 propuneri legislative 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
în săptămâna 12 - 16 septembrie 2022 

(în ședințele din 12 si 13 septembrie 2022, conduse de domnul Vicepreședinte Ciprian-Constantin Șerban) 
 

 

 

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

1. PL-x nr. 142/2022 - Lege pentru modificarea și completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.18/2009 
privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe 

2. PL-x 206/2022 - Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 

3.      PL-x 74/2022 - Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea unor 
măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, 
suspendării ori a limitării activitáților economice, determinate de situația epidemiologică generată de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative 

 
 

II. Propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care se 

transmit spre dezbatere Senatului: 

 
1. PL-x 503/2022 – Propunere legislativă privind deconspirarea urmașilor lucrătorilor Securității care  

ocupau demnități  sau funcții  publice prin completarea Ordonanței de urgență. nr.24/2008 privind 
accesul la propriul dosar și deconspirarea Securitatii 

 
2. PL-x 157/ 2022 – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității: 
(Propunerea legislativă se consideră adoptată potrivit art. 75, alin.(2) teza a III-a din Constituția României, 
replublicată) 
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D.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  15 septembrie 2022 ) 

 

I.  În perioada  12 – 15 septembrie 2022  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 17 rapoarte, din care 1 raport 

suplimentar și 1 raport comun pentru ședințele comune cu Senatul.                .                
Comisiile permanente au depus  78 avize. 
Cele  17  rapoarte depuse sunt:  

♦ Rapoarte de adoptare    16 
♦ Rapoarte de respingere     1 

Rapoartele elaborate se referă la: 
♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului    8 
♦ Proiecte de legi și propuneri legislative   9 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 1089 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  126 pentru raport 

suplimentar. 
 
 

II. De la începutul actualei legislature 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  1156  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 619 384 

♦ rapoarte suplimentare 73 37 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 14 

TOTAL 721 435 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 
  

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

în perioada  12 – 15  septembrie  2022 
 

I. Comisia economică  

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
423/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.75/2022 pentru 
completarea Legii nr.82/1992 
privind rezervele de stat 

Completarea unor dispoziţii din Legea nr.82/1992. 
Potrivit expunerii de motive, se propune luarea unor 
măsuri în vederea preîntâmpinării unor disfuncţionalităţi 
majore cu efecte negative în derularea activităţilor de 
administrare a stocurilor rezervă de stat şi mobilizare şi 
a capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă, criză 
sau excepţionale, respectiv diminuarea capacităţii de 
intervenţie operativă pentru protecţia populaţiei, a 
economiei şi pentru apărarea ţării, în conformitate cu 
obiectivele statului român într-un context regional de 
securitate complex şi gestionării optime a oricărui tip de 
crize 

Guvern 12.09.22 

Raport de 
aprobare 

(376/R din 
13.09.22) 

2 PLx 
229/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.32/2022 privind instituirea 
cadrului legal pentru 
acordarea unui ajutor de stat 
pentru compensarea 
pierderilor suferite ca urmare 
a pandemiei de COVID-19 de 
către Societatea Naţională de 
Transport Feroviar de Călători 
„CFR Călători” - S.A. – 
raport comun cu Comisia 
pentru buget și Comisia 
pentru transporturi 

Acordarea ajutorului de stat pentru compensarea 
pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-
19, de către Societatea Naţională de Transport Feroviar 
de Călători „C.F.R. Călători” - S.A., sub formă de 
majorare de capital, în valoare de 210.346 mii lei, 
reprezentând echivalentul sumei de 43,63 milioane euro, 
care va fi utilizat pentru finanţarea rezultatului negativ 
din activitatea de exploatare, estimat pentru perioada 1 
aprilie 2020 - 31 august 2020, astfel cum a fost autorizat 
prin Decizia Comisiei Europene C(2022) 759 final 

Guvern 
8.06.22 
14.06.22 
7.09.22 

Raport de 
aprobare 

(380/R din 
14.09.22) 



 

 
II. Comisia pentru buget 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
276/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.52/2022 privind unele 
măsuri bugetare destinate 
organizării şi desfăşurării 
celei de-a 21-a ediţii a 
Conferinţei Plenipotenţiarilor 
Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor la 
Bucureşti, în perioada 26 
septembrie -14 octombrie 
2022 – raport comun cu 
Comisia pentru tehnologia 
informației 

Stabilirea unui mecanism de finanţare a acţiunilor şi 
activităţilor necesare procesului de pregătire, 
organizare şi desfăşurare a Conferinţei 
Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor al ordonatorilor principali de 
credite ai bugetului de stat sau unităţilor administrativ-
teritoriale cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea 
evenimentului, din sumele virate de ANCOM. Astfel, 
se propune ca, din excedentul bugetar aferent anilor 
anteriori, ANCOM să vireze la bugetul de stat suma 
de 88.000 mii lei, în vederea finanţării cheltuielilor 
ordonatorilor principali de credite, determinate de 
organizarea şi desfăşurarea Conferinţei, între care şi 
Primăria Municipiului Bucureşti 

Guvern 
21.06.22 
7.09.22 

Raport de 
aprobare 

(372/R din 
13.09.22) 

2 PLx 
393/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.68/2022 privind unele 
măsuri pentru asigurarea sălii 
principale de conferinţă 
necesară pentru organizarea şi 
desfăşurarea celei de-a 21-a 
ediţii a Conferinţei 
Plenipotenţiarilor Uniunii 
Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor la 
Bucureşti, în perioada 26 
septembrie - 14 octombrie 
2022 – raport comun cu 
Comisia pentru tehnologia 
informației 

Instituirea unor măsuri bugetare destinate organizării 
şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei 
Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 
septembrie - 14 octombrie 2022. Proiectul vizează 
autorizarea ANCOM să efectueze cheltuielile necesare 
ducerii la îndeplinire a obligaţiei de a pune la 
dispoziţia Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor 
o sală principală de conferinţă cu o capacitate de 
maximum 2000 de persoane la locul de desfăşurare a 
celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor 
din anul 2022, obligaţie asumată prin Acordul între 
Guvernul României şi Uniunea Internaţională a 
Telecomunicaţiilor, crearea urgentă a cadrului 
legislativ necesar pentru ca ANCOM să poată asigura 
finanţarea cheltuielilor indicate mai sus, prin 
reglementarea cu caracter excepţional a unor dispoziţii 
derogatorii de la prevederile Legii nr.69/2010, şi ale 

Guvern 
28.06.22 
7.09.22 

Raport de 
aprobare 

(373/R din 
13.09.22) 



 

Legii nr.500/2002, după caz, astfel încât să asigure 
fondurile necesare pentru efectuarea cheltuielilor în 
cauză, instituirea unor măsuri care să permită achiziţia 
în regim de urgenţă de către ANCOM a serviciilor 
privind, dar fără a se limita la închirierea, amplasarea 
unei structuri provizorii pe terenul aferent Palatului 
Parlamentului, dotarea structurii provizorii cu 
mobilier, echipamente audio-video, sisteme de 
conferinţă, echipamente de interpretariat şi traducere 
simultană, generatoare, toate facilităţile şi instalaţiile 
necesare, servicii auxiliare etc., amplasarea unui 
culoar de trecere, care asigură legătura directă dintre 
structura provizorie şi sălile Palatului Parlamentului, 
precum şi asistenţă tehnică, demontare şi dezinstalare 
după desfăşurarea Conferinţei. Limitele maxime de 
cheltuieli şi alte măsuri necesare pentru realizarea 
activităţilor prevăzute se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului care să completeze cheltuielile şi măsurile 
necesare organizării Conferinţei, deja aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.607/2022 

3 PLx 
583/2020 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.146/2020 privind aprobarea 
Programului IMM FACTOR - 
Produs de garantare a 
creditului comercial şi a 
Schemei de ajutor de stat 
asociată acestuia – raport 
comun cu Comisia pentru 
turism 

Aprobarea Programului „IMM FACTOR - Produs de 
garantare a creditului comercial” şi a schemei de 
ajutor de stat asociată acestuia, având ca obiectiv 
sprijinirea accesului la finanţare al întreprinderilor 
mici şi mijlocii, prin acordarea de facilităţi de 
garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt 
acordate pentru finanţarea creditului comercial. De 
asemenea, se instituie o schemă de ajutor de stat 
elaborată în conformitate cu prevederile Comunicării 
Comisiei privind Cadrul temporar pentru măsuri de 
ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul 
actualei epidemii de COVID-19, precum şi cu 
respectarea Recomandării Comisiei C(2020)(2)4 
4885F din 14 iulie 2020 privind condiţionarea 
acordării de sprijin financiar public pentru 
întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei 
legături cu jurisdicţiile necooperante 

Guvern 
20.04.22 
7.09.22 

Raport de 
aprobare 

(374/R din 
13.09.22) 



 

4 PLx 
439/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Contractului de 
finanţare - Spitalul Regional 
de Urgenţă Craiova - dintre 
România şi Banca Europeană 
de Investiţii, semnat la 
Bucureşti la 6 aprilie 2022 şi 
la Luxemburg la 11 aprilie 
2022 

Finanţarea construcţiei unui nou Spital Regional de 
Urgenţă în Craiova, cu 807 de paturi. Spitalul va 
deveni un centru de nivel terţiar pentru reţeaua de 
spitale din regiunea de Sud-Vest (SV), ce va trata 
pacienţii critici şi cazurile ce necesită tehnologie şi 
expertiză de nivel înalt. Noul spital va înlocui şi va 
prelua paturile existente în Spitalul Clinic de Urgenţă 

Guvern 13.09.22 

Raport de 
aprobare 

(375/R din 
13.09.22) 

5 PLx 
21/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.181/2020 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, pentru 
modificarea şi completarea 
unor acte normative precum şi 
pentru prorogarea unor 
termene 

Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.181/2020, prin care se adoptă unele măsuri fiscale 
în domeniul impozitului specific unor activităţi, 
impozitului/taxei pe clădiri şi al caselor de marcat 
electronice, precum şi măsuri de înlesnire la plată 
pentru obligaţiile bugetare datorate după declararea 
stării de urgenţă, administrate de organul fiscal 
central. De asemenea, se modifică şi se completează o 
serie de acte normative, respectiv Legea nr.162/2017, 
Ordonanţa Guvernului nr.6/2019, Legea nr.227/2015 
precum şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2016. Prin derogare de la prevederile art.23 
alin.(2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare 
nr.69/2010, în anul 2020 se pot aproba mai mult de 
două rectificări bugetare 

Guvern 13.09.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(378/R din 
14.09.22) 

6 PLx 
443/2022 

Proiect de Lege pentru 
ratificarea Acordului de 
împrumut (Prima finanţare 
programatică pentru politici 
de dezvoltare pentru creştere 
verde şi incluzivă) dintre 
România şi Banca 
Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti la 19 iulie 
2022, şi a Acordului privind 
asistenţa financiară 
nerambursabilă (Prima 
finanţare programatică pentru 

Ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi 
BIRD, în valoare de 600 milioane de euro şi a 
Acordului privind asistenţa financiară nerambursabilă 
dintre România şi BIRD, acţionând în calitate de 
administrator al Fondului BIRD pentru Soluţii 
Inovatoare privind Bunurile Publice Globale, în 
valoare de 24,2 milioane de dolari S.U.A. aferente 
primei finanţări programatice pentru politici de 
dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă. Matricea 
de acţiuni aferentă acestei finanţări, astfel cum a fost 
convenită între părţi, cuprinde acţiuni asociate 
reformelor urmărite în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă, precum şi gestionării actualei 
crize umanitare, fiind grupate pe doi piloni: 

Guvern 13.09.22 

Raport de 
aprobare 

(379/R din 
14.09.22) 



 

 
III. Comisia pentru transporturi 

politici de dezvoltare pentru 
creştere verde şi incluzivă) 
dintre România şi Banca 
Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
acţionând în calitate de 
administrator al Fondului 
BIRD pentru Soluţii 
Inovatoare privind Bunurile 
Publice Globale, semnat la 
Bucureşti la 19 iulie 2022 

consolidarea incluziunii şi a administrării fiscale şi 
susţinerea decarbonizării şi rezilienţă climatică. 
Sumele împrumutului vor fi utilizate pe măsura 
necesităţilor de finanţare a deficitului bugetului de stat 
şi de refinanţare a datoriei publice guvernamentale, în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică. 
Sumele trase din asistenţa financiară nerambursabilă 
se fac venit la bugetul de stat, conform dispoziţiilor 
art.75 din Legea finanţelor publice nr.500/2002. 
Acestea nu au destinaţii specifice şi vor fi utilizate 
pentru susţinerea cheltuielilor bugetului de stat, în 
termenii prevăzuţi în Acordul privind asistenţa 
financiară nerambursabilă 

7 PLx 
229/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.32/2022 privind instituirea 
cadrului legal pentru 
acordarea unui ajutor de stat 
pentru compensarea 
pierderilor suferite ca urmare 
a pandemiei de COVID-19 de 
către Societatea Naţională de 
Transport Feroviar de Călători 
„CFR Călători” - S.A. – 
raport comun cu Comisia 
economică și Comisia 
pentru transporturi 

Acordarea ajutorului de stat pentru compensarea 
pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-
19, de către Societatea Naţională de Transport 
Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A., sub 
formă de majorare de capital, în valoare de 210.346 
mii lei, reprezentând echivalentul sumei de 43,63 
milioane euro, care va fi utilizat pentru finanţarea 
rezultatului negativ din activitatea de exploatare, 
estimat pentru perioada 1 aprilie 2020 - 31 august 
2020, astfel cum a fost autorizat prin Decizia Comisiei 
Europene C(2022) 759 final 

Guvern 
8.06.22 
14.06.22 
7.09.22 

Raport de 
aprobare 

(380/R din 
14.09.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
229/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.32/2022 privind instituirea 

Acordarea ajutorului de stat pentru compensarea 
pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-
19, de către Societatea Naţională de Transport 
Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A., sub 

Guvern 
8.06.22 
14.06.22 
7.09.22 

Raport de 
aprobare 

(380/R din 
14.09.22) 



 

cadrului legal pentru 
acordarea unui ajutor de stat 
pentru compensarea 
pierderilor suferite ca urmare 
a pandemiei de COVID-19 
de către Societatea Naţională 
de Transport Feroviar de 
Călători „CFR Călători” - 
S.A. – raport comun cu 
Comisia economică și 
Comisia pentru buget 

formă de majorare de capital, în valoare de 210.346 
mii lei, reprezentând echivalentul sumei de 43,63 
milioane euro, care va fi utilizat pentru finanţarea 
rezultatului negativ din activitatea de exploatare, 
estimat pentru perioada 1 aprilie 2020 - 31 august 
2020, astfel cum a fost autorizat prin Decizia Comisiei 
Europene C(2022) 759 final 

2 PLx 
444/2022 

Proiect de Lege pentru 
ratificarea Acordului privind 
spaţiul aerian comun între 
Uniunea Europeană şi statele 
membre ale acesteia, pe de o 
parte şi Ucraina, pe de altă 
parte, semnat la Kiev, la 12 
octombrie 2021. 

Ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun 
între Uniunea Europeană şi statele membre ale 
acesteia, pe de o parte şi Ucraina, pe de altă parte, 
semnat la Kiev, la 12 octombrie 2021. Scopul 
Acordului este crearea treptată a unui spaţiu aerian 
comun între Uniunea Europeană, statele membre şi 
Ucraina, care să se bazeze, în special, pe norme 
identice în domeniul siguranţei, securităţii, 
managementului traficului aerian, mediului, protecţiei 
consumatorilor, sistemelor de rezervare informatizate, 
precum şi al aspectelor sociale. Acordul creează 
condiţii egale şi uniforme de acces la piaţă pentru toţi 
operatorii aerieni din Uniunea Europeană şi Ucraina şi 
stabileşte noi dispoziţii privind cooperarea şi 
convergenţa în materie de reglementare între Uniunea 
Europeană şi Ucraina în domenii esenţiale pentru 
operarea eficientă, în condiţii de siguranţă şi securitate 
a serviciilor aeriene 

Guvern 13.09.22 

Raport de 
aprobare 

(381/R din 
14.09.22) 

3 PLx 
445/2022 

Proiect de Lege pentru 
ratificarea Acordului privind 
transportul aerian între 
Uniunea Europeană şi statele 
membre ale acesteia, pe de o 
parte, şi Statul Qatar, pe de 
altă parte, semnat la 
Luxemburg, la 18 octombrie 
2021 

Ratificarea Acordului privind transportul aerian între 
Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe 
de o parte, şi Statul Qatar, pe de altă parte, semnat la 
Luxemburg, la 18 octombrie 2021. Scopul Acordului 
este crearea treptată a unui spaţiu aerian comun între 
Uniunea Europeană, statele membre şi Statul Qatar, 
care să se bazeze, în special, pe norme identice în 
domeniul siguranţei, securităţii, managementului 
traficului aerian, mediului, protecţiei consumatorilor, 

Guvern 13.09.22 

Raport de 
aprobare 

(382/R din 
14.09.22) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

sistemelor de rezervare informatizate, precum şi al 
aspectelor sociale. Acordul creează condiţii egale şi 
uniforme de acces la piaţă pentru toţi transportatorii 
aerieni din Uniunea Europeană şi Qatar şi stabileşte 
noi dispoziţii privind cooperarea şi convergenţa în 
materie de reglementare între Uniunea Europeană şi 
Qatar în domenii esenţiale pentru operarea eficientă, 
în condiţii de siguranţă şi securitate a serviciilor 
aeriene 

4 PLx 
446/2022 

Proiect de Lege pentru 
ratificarea Acordului privind 
spaţiul aerian comun între 
Uniunea Europeană şi statele 
membre ale acesteia, pe de o 
parte, şi Republica Armenia, 
pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles, la 15 noiembrie 
2021 

Ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun 
între Uniunea Europeană şi statele membre ale 
acesteia, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de 
altă parte, semnat la Bruxelles, la 15 noiembrie 2021. 
Acordul vizează, în special, deschiderea progresivă a 
pieţei în termeni de acces reciproc la rute şi la 
capacitate, asigurarea convergenţei în materie de 
reglementare şi a respectării efective de către Armenia 
a legislaţiei Uniunii Europene în domeniul aviaţiei, 
precum şi nediscriminarea operatorilor economici din 
domeniul transportului aerian şi condiţii de concurenţă 
echitabile pentru aceştia. Acordul permite extinderea 
termenilor săi la cele 27 de state membre, aplicând 
aceleaşi norme fără discriminare şi în beneficiul 
tuturor transportatorilor aerieni din Uniunea 
Europeană, indiferent de naţionalitate. Aceşti 
transportatori vor putea să opereze liber dinspre orice 
punct situat în Uniunea Europeană înspre orice punct 
situat în Armenia, situaţie care nu este posibilă în 
prezent 

Guvern 13.09.22 

Raport de 
aprobare 

(383/R din 
14.09.22) 



 

IV. Comisia pentru administrație 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
270/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.49/2022 pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor 
la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care 
România este parte, stabilirea unor 
măsuri organizatorice la nivelul 
aparatului de lucru al Guvernului şi 
pentru modificarea unor acte 
normative – raport comun cu 
Comisia pentru învățământ 

Completarea anexelor nr.l şi 2.2 la Ordonanţa 
Guvernului nr.41/1994, în sensul introducerii 
unui nou număr curent în lista „III Organizaţii 
internaţionale guvernamentale la care România 
a aderat ca urmare a aprobărilor conducerii 
Academiei Române sau a altor instituţii 
centrale”, respectiv în lista „Cotizaţii la alte 
organisme internaţionale” subcapitolul 
„Academia Română” în vederea punerii în 
aplicare a măsurilor ce derivă din deţinerea 
statutului de membru a Academiei Române la 
Federaţia Europeană a Institutelor Naţionale 
pentru Limbă 

Guvern 
8.06.22 
15.06.22 
13.09.22 

Raport de 
aprobare 

(384/R din 
15.09.22) 

 
V. Comisia pentru sănătate 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
495/2021 

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

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006. 
Intervenţiile legislative vizează, potrivit expunerii de 
motive, atenţionarea utilizatorilor de produse 
farmaceutice cu privire la necesitatea returnării 
medicamentelor expirate în farmacii, pentru eliminarea 
corespunzătoare a acestora 

26 
parlam. 

13.09.22 

Raport de 
aprobare 

(377/R din 
14.09.22) 



 

2 Plx 
330/2018 

Propunere legislativă 
pentru completarea 
art.180 din Legea 
nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul 
sănătăţii 

Completarea art.180 din Legea nr.95/2006, în sensul 
stabilirii unor măsuri în vederea implementării 
mecanismului de feedback al pacientului. Astfel, se 
prevede că managerul spitalului răspunde de obţinerea 
de către personalul medical al unităţii sanitare a 
numărului de telefon mobil şi adresei de e-mail a tuturor 
pacienţilor externaţi şi de introducerea acestor date în 
foaia de observaţie clinică generală, cu excepţia 
refuzului expres al pacientului 

34 
parlam. 

13.09.22 

Raport 
suplimentar 

de 
respingere 

(321/RS din 
14.09.22) 

 
VI. Comisia pentru învățământ 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
270/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.49/2022 pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor 
la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România 
este parte, stabilirea unor măsuri 
organizatorice la nivelul aparatului de 
lucru al Guvernului şi pentru 
modificarea unor acte normative – 
raport comun cu Comisia pentru 
administrație 

Completarea anexelor nr.l şi 2.2 la Ordonanţa 
Guvernului nr.41/1994, în sensul introducerii 
unui nou număr curent în lista „III Organizaţii 
internaţionale guvernamentale la care România 
a aderat ca urmare a aprobărilor conducerii 
Academiei Române sau a altor instituţii 
centrale”, respectiv în lista „Cotizaţii la alte 
organisme internaţionale” subcapitolul 
„Academia Română” în vederea punerii în 
aplicare a măsurilor ce derivă din deţinerea 
statutului de membru a Academiei Române la 
Federaţia Europeană a Institutelor Naţionale 
pentru Limbă 

Guvern 
8.06.22 
15.06.22 
13.09.22 

Raport de 
aprobare 

(384/R din 
15.09.22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VII.  Comisia juridică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
123/2019 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.6/2019 privind unele 
măsuri pentru buna 
organizare şi desfăşurare a 
alegerilor pentru membrii 
din România în Parlamentul 
European din anul 2019 

Reglementarea unor măsuri pentru buna organizare 
şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din 
România în Parlamentul European din anul 2019. 
Astfel, demersul legislativ conţine, printre altele, 
dispoziţii referitoare la implementarea Sistemului 
informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de 
prevenire a votului ilegal - SIMPV, la finanţarea 
campaniei electorale, precum şi dispoziţii referitoare 
la cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor 

Guvern 7.09.22 

Raport de 
aprobare a 
respingerii 

OUG 6/2019 cu 
amendamente 

(370/R din 
14.09.22) 

                                       
VIII.  Comisia pentru apărare 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului 
Obiect de 

reglementare 
Iniţiator 

Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 - 

Raport asupra Scrisorii domnului Klaus Werner Iohannis, 
Președintele României, prin care solicită Parlamentului României 
să aprobe constituirea Grupului de Luptă Aliat pe teritoriul 
României, sub conducerea Franței – raport comun cu Comisia 
similar de la Senat 

- - 13.09.22 

Raport 
comun  

de aprobare 
(14/RC din 
14.09.22) 

 
IX.  Comisia pentru Tehnologia informației 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
276/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.52/2022 privind unele 
măsuri bugetare destinate 
organizării şi desfăşurării 
celei de-a 21-a ediţii a 

Stabilirea unui mecanism de finanţare a acţiunilor şi 
activităţilor necesare procesului de pregătire, organizare 
şi desfăşurare a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor al ordonatorilor 
principali de credite ai bugetului de stat sau unităţilor 
administrativ-teritoriale cu atribuţii în organizarea şi 
desfăşurarea evenimentului, din sumele virate de 

Guvern 
21.06.22 
7.09.22 

Raport de 
aprobare 

(372/R din 
13.09.22) 



 

Conferinţei Plenipotenţiarilor 
Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor la 
Bucureşti, în perioada 26 
septembrie -14 octombrie 
2022 – raport comun cu 
Comisia pentru buget 

ANCOM. Astfel, se propune ca, din excedentul bugetar 
aferent anilor anteriori, ANCOM să vireze la bugetul de 
stat suma de 88.000 mii lei, în vederea finanţării 
cheltuielilor ordonatorilor principali de credite, 
determinate de organizarea şi desfăşurarea Conferinţei, 
între care şi Primăria Municipiului Bucureşti 

2 PLx 
393/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.68/2022 privind unele 
măsuri pentru asigurarea sălii 
principale de conferinţă 
necesară pentru organizarea şi 
desfăşurarea celei de-a 21-a 
ediţii a Conferinţei 
Plenipotenţiarilor Uniunii 
Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor la 
Bucureşti, în perioada 26 
septembrie - 14 octombrie 
2022 – raport comun cu 
Comisia pentru buget 

Instituirea unor măsuri bugetare destinate organizării şi 
desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei 
Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 
septembrie - 14 octombrie 2022. Proiectul vizează 
autorizarea ANCOM să efectueze cheltuielile necesare 
ducerii la îndeplinire a obligaţiei de a pune la dispoziţia 
Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor o sală 
principală de conferinţă cu o capacitate de maximum 
2000 de persoane la locul de desfăşurare a celei de-a 21-a 
ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor din anul 2022, 
obligaţie asumată prin Acordul între Guvernul României 
şi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, crearea 
urgentă a cadrului legislativ necesar pentru ca ANCOM 
să poată asigura finanţarea cheltuielilor indicate mai sus, 
prin reglementarea cu caracter excepţional a unor 
dispoziţii derogatorii de la prevederile Legii nr.69/2010, 
şi ale Legii nr.500/2002, după caz, astfel încât să asigure 
fondurile necesare pentru efectuarea cheltuielilor în 
cauză, instituirea unor măsuri care să permită achiziţia în 
regim de urgenţă de către ANCOM a serviciilor privind, 
dar fără a se limita la închirierea, amplasarea unei 
structuri provizorii pe terenul aferent Palatului 
Parlamentului, dotarea structurii provizorii cu mobilier, 
echipamente audio-video, sisteme de conferinţă, 
echipamente de interpretariat şi traducere simultană, 
generatoare, toate facilităţile şi instalaţiile necesare, 
servicii auxiliare etc., amplasarea unui culoar de trecere, 
care asigură legătura directă dintre structura provizorie şi 
sălile Palatului Parlamentului, precum şi asistenţă 
tehnică, demontare şi dezinstalare după desfăşurarea 

Guvern 
28.06.22 
7.09.22 

Raport de 
aprobare 

(373/R din 
13.09.22) 



 

Conferinţei. Limitele maxime de cheltuieli şi alte măsuri 
necesare pentru realizarea activităţilor prevăzute se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului care să completeze 
cheltuielile şi măsurile necesare organizării Conferinţei, 
deja aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.607/2022 

               
X.  Comisia pentru știință și tehnologie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 447/2022 

Proiect de Lege 
privind 
modificarea 
Legii 
nr.307/2013 
pentru ratificarea 
Convenţiei cu 
privire la 
construirea şi 
exploatarea unui 
Centru de 
cercetare în 
domeniul 
antiprotonilor şi 
al ionilor în 
Europa, semnată 
la Wiesbaden la 
4 octombrie 
2010 

Modificarea Legii nr.307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu 
privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în 
domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la 
Wiesbaden la 4 octombrie 2010. Modificarea avută în vedere se 
referă la asigurarea contribuţiei României la construirea Centrului 
de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa 
(Centrul FAIR) cu valoarea de 8,16 milioane euro (la nivelul 
preţurilor din 2005) şi prelungirea perioadei pentru plata acestei 
contribuţii până în 2027. Contribuţia suplimentară a României la 
construcţia Centrului FAIR în valoare de 8,16 milioane euro la 
nivelul preţurilor din 2005, echivalentă cu 13,18 milioane euro la 
nivelul actual al preţurilor, este repartizată uniform în perioada 
2022-2027 prin plata a 6 tranşe anuale egale în valoare de 2,197 
milioane euro. De asemenea, proiectul de lege precizează noua 
denumire a autorităţii statului desemnate să reprezinte România în 
aplicarea Convenţiei FAIR, respectiv, Ministerul Cercetării, 
Inovării şi Digitalizării, rezultată ca urmare a stabilirii unor noi 
măsuri la nivelul administraţiei publice centrale 

Guvern 12.09.22 

Raport de 
aprobare 

(371/R din 
13.09.22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XI.  Comisia pentru turism 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
583/2020 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a 
Guvernului 
nr.146/2020 privind 
aprobarea Programului 
IMM FACTOR - 
Produs de garantare a 
creditului comercial şi 
a Schemei de ajutor de 
stat asociată acestuia – 
raport comun cu 
Comisia pentru buget 

Aprobarea Programului „IMM FACTOR - Produs de garantare 
a creditului comercial” şi a schemei de ajutor de stat asociată 
acestuia, având ca obiectiv sprijinirea accesului la finanţare al 
întreprinderilor mici şi mijlocii, prin acordarea de facilităţi de 
garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate 
pentru finanţarea creditului comercial. De asemenea, se 
instituie o schemă de ajutor de stat elaborată în conformitate cu 
prevederile Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar 
pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în 
contextul actualei epidemii de COVID-19, precum şi cu 
respectarea Recomandării Comisiei C(2020)(2)4 4885F din 14 
iulie 2020 privind condiţionarea acordării de sprijin financiar 
public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa 
unei legături cu jurisdicţiile necooperante 

Guvern 
20.04.22 
7.09.22 

Raport de 
aprobare 

(374/R din 
13.09.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

 
 

Declarație politică 
Stimate doamne și stimați domni deputați,  
Dragi colegi,  
După cum știți, există la nivel european o îngrijorare din ce în ce mai pronunțată cu privire la asigurarea energiei 

necesare pentru populație și pentru firme în iarna care urmează. Există multe mesaje prin care guvernele occidentale își 
îndeamnă cetățenii să facă economie în ceea ce privește consumul de energie, atât în spațiul domestic, cât și în zona de 
business.  

Am văzut însă că sunt și unele state care deja vorbesc despre sancționarea celor care depășesc pragurile de consum în 
privința energiei electrice sau energiei termice. Cine consumă pentru a obține o temperatură mai mare de 19 grade în propria 
locuință este pasibil de sancțiuni, cu amendă sau chiar cu închisoarea.  

Eu cred însă că România nu trebuie să se ducă în această direcție. Da, vom traversa o iarnă dificilă, dar spre deosebire 
de alte state membre ale Uniunii Europene, țara noastră dispune de resurse și capacități de producție a energiei mai consistente.  

În plus, România a trecut prin cele mai dure forme ale regimului comunist din acest spațiu est-european. Mai ales în 
ultimul deceniu de comunism, populația din România a fost deseori supusă la întreruperile de energie electrică și de reducere a 
presiunii la gazele naturale, mai ales în timpul iernii. Spre deosebire de cetățenii din vestul Europei, românii au simțit frigul în 
propriile locuințe, în baza unor decizii luate la nivelul guvernului din acea vreme.  

Românii care au ieșit în stradă la Revoluție au luptat pentru libertatea de a decide asupra propriei persoane, deci inclusiv 
pentru libertatea de a face economie sau de a consuma atât cât ne permite buzunarul.  

Decizia de a face economie trebuie să fie o decizie personală, nu una impusă de guvern.  
În România, astfel de soluții de sancționare au o rezonanță mult mai puternică și de aceea consider că nu putem merge 

pe această cale a sancționării celor care depășesc anumite limite de consum, cum vedem că se întâmplă în alte state din 
Uniunea Europeană.  

Nu cred deci că e cazul ca Guvernul să impună sistem de penalități împotriva celor care nu fac economie. Sancțiunea 
pentru cei care consumă mai mult este chiar prețul pieței. Consumi mai mult, plătești mai mult! Presupun că la asta s-a referit 
domnul premier Nicolae Ciucă, atunci când a vorbit de penalități. Pe cei care consumă mult îi penalizează piața. Nu e nevoie 
de o sancțiune administrativă. 

Rolul guvernului este de a stimula economisirea, de a veni cu prețuri mai bune pentru cei care consumă mai puțin. Rolul 
Guvernului este de a-i proteja pe cei care sunt mai vulnerabili și nu își permit să consume mai mult.  

Iar aici cred că guvernul a făcut ceea ce trebuia! A acordat prețuri mai bune pentru cei care consumă mai puțin și care își 
reduc consumul de anul trecut.  

În concluzie, calea corectă a Guvernului României nu e de a sancționa consumul, ci de a stimula economisirea. 
Vă mulțumesc.      

Deputat 
Mirela-Elena Adomnicăi 

*** 
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Investițiile susținute în agricultură dau rezultate - România continuă să aibă o treime din totalul fermelor din UE! 
 

Stimați colegi, 
Toate guvernările PSD au investit masiv în domeniul agricol, culoar strategic al susținerii economiei românești. Iar 

acum eforturile noastre constante se concretizează nu doar prin cantități record de cereale, prin numărul impresionant de 
programe și subvenții, ci și prin numărul total al fermelor de la nivelul Uniunii Europene. Potrivit ultimei evaluări a Comisiei 
Europene pentru anul 2022, aproximativ o treime din totalul fermelor din UE se află în România. Conform acestui document 
oficial, în țara noastră sunt dezvoltate 3,9 milioane de exploatații agricole. Așadar, numărul apreciabil al acestora confirmă că 
politicile guvernamentale și eforturile privind accesarea programelor cu finanțare europeană sau națională pentru agricultură 
sunt viabile, asigură predictibilitate, deci le conferă încredere și profit investitorilor mai mari sau mai mici. Pe de altă parte, 
este adevărat și că raportul Comisiei menționează și o anumită polarizare a exploatațiilor, respectiv cele mari și mijlocii 
reprezintă aproximativ 7 % din ferme, gestionând aproximativ 70 % din suprafața agricolă a României, în timp ce 93 % din 
exploatații au o suprafață mai mică de 5 hectare.  

Însă, asupra acestui aspect vreau să ofer și o explicație cu care sunt sigur că veți fi și dumneavoastră, stimați colegi, de 
acord, mai ales că dumneavoastră cunoașteți foarte bine coordonatele și particularitățile geografice ale României. Concret, 
trebuie avut în vedere că această sinteză, realizată de Comisia Europeană, vizează România ca ansamblu, și nu comasarea 
acestor exploatații agricole în funcție de suprafețele strict agrare, viticole sau pomicole. Tocmai de aceea, rezultă din 
observațiile pertinente ale forului european că aceste exploatații de subzistență gestionează restul de 30 % din suprafața 
agricolă a țării. Exact în sprijinul explicației mele vine remarca emisă de organismul UE, care subliniază că ”peste o cincime 
din terenurile agricole se află în sisteme agricole de mare valoare naturală în România”.  

Ba mai mult, tot Comisia Europeană admite că alternarea ”agriculturii intensive, practicată de fermele mari, cu 
agricultura de subzistență, practicată de fermele mici, conduce la o situație generală relativ bună în ceea ce privește emisiile de 
gaze cu efect de seră, nivelurile de nitrați din apele subterane și starea biodiversității”. 

Cât privește riscul de abandon al activităților agricole, documentul european informeză că printre principalele provocări 
pentru mediu și amenajarea teritoriului se numără fenomenele de degradare a solului sau alte tipuri de presiuni.  

În vederea diminuării spre minim a eroziunilor, alunecărilor de teren și deșertificării, Guvernul României alocă banii 
necesari pentru protejarea terenurilor agricole. În cadrul Programului de Dezvoltare Durabilă, există o componentă privind 
managementul riscului, respectiv combaterea riscului de secetă, prin care au fost dislocate resurse în valoare de 125 de 
milioane de euro. 

Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor derula un 
proiect axat pe două componente, prin care va fi achiziţionată infrastructura specifică pentru tunuri antigrindină şi cea pentru 
avioane dotate cu echipamente speciale pentru sporirea precipitaţiilor. Și pentru că a fost aprobată metodologia necesară pentru 
accesarea fondurilor la nivelul Autorității Naționale Antigrindină, iar documentația necesară, pentru ca aceste echipamente 
speciale să poată fi achiziționate, este în curs de elaborare, este foarte probabil ca, începând de anul viitor, să putem avea și 
folosi aceste echipamente. În acest fel eficiența agriculturii va crește și mai mult, față de anii precedenți, mai ales că actuala 
conducere a MADR s-a exprimat clar și își coordonează strategia pentru expansiunea mediului rural prin dezvoltarea de zone 
economice producătoare de produse finite, precum și prin creșeterea salariilor din acest domeniu și din perspectiva reducerii 
migrării forței de muncă spre alte țările membre UE sau nu, precum și de la sat la oraș, ori prin sprijinirea zonelor de 
prelucrare a materiei prime din agricultură, cât și a agroturismului.  

Cât privește și celelalte tipuri de presiuni, dincolo de orice efort depus unilateral de MADR ori alături de alte ministere, 
o parte din neajunsurile provocate de ritmul prea lent de dezvoltare al agriculturii continuă să îl constituie și orientarea tinerilor 
către alte domenii ocupaționale sau refuzul unor fermieri de a se organiza în cooperative, prin care le-ar crește forța de 
negociere și ar și beneficia de plăți directe. În baza acestui risc, conducerea PSD a MADR susține activ și învățământul agricol 
printr-o serie de noi hotărâri luate împreună cu Ministerul Educației, dar și facilitând desfacerea produselor și a materiilor 
prime și a produselor finite atât pe piața internă cât și pentru export. Prin combinarea tuturor acestor factori decisivi, se va 
ajunge mult mai facil la majorarea eficienței materiale, dar și la reechilibrarea procentajului dintre exportul de alimente sau 
materii prime și importul acestora. În plus, în acest fel și fermele mici ar putea ajunge la profiturile obținute de fermele mari 
care realizează câștiguri la fel ca cele din Vestul ultratehnologizat al Europei. Schimbările structurale pe care PSD le 
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generează, în ultimii ani, în favoarea agriculturii vor conduce către un sector agrar cu adevărat inteligent, rezilient și 
diversificat, apt în proporție de 100% să genereze un exemplu de securitate alimentară pentru alte națiuni.  

Vă mulțumesc!           
Deputat 

Adrian Alda 
*** 

Violența în școli trebuie stopată! 
 
Școala este locul în care elevii trebuie să obțină o experiență emoțională care să le ofere încredere, echilibru, dar și o 

pregătire educațională de calitate. În sălile de clasă, în curtea școlii, în perimetrul unităților de învățământ, elevii trebuie să se 
simtă încurajați, dar mai ales trebuie să se simtă în siguranță. Doar astfel își pot dezvolta competențele, se pot împlini și se pot 
pregăti pentru viață și viitor. 

Din păcate, școlile din România nu oferă chiar acea siguranță de care au nevoie elevii. De mai bine de 10 ani discutăm, 
în spațiul public, despre violența în școli, dar nu am văzut măsuri concrete care să oprească acest fenomen. Această problemă 
persistă în ultima decadă, iar România ocupă în permanență locurile fruntașe în toate clasamentele cu privire la acest subiect.   

Spre exemplu, un studiu al Fundației World Vision România reliefează că 71% dintre elevi au fost martori sau victime 
ale violenței în drumul spre scoală sau în timpul pauzelor, uneori chiar în timpul orelor. Mai mult, Organizația Mondială a 
sănătății a publicat un clasament cu privire la bullying și a clasat România pe locul trei în Europa.  

Situația este îngrijorătoare inclusiv în județul Dolj, acolo unde am fost ales. Ultima statistică reliefează că au fost 
înregistrate aproximativ 40 de incidente violente în școli, doar anul trecut, în contextul în care, din cauza pandemiei de Covid-
19, elevii au făcut ore, cu precădere, on-line. Mai grav este că, de-a lungul timpului, aceste cazuri de violență în școli au dus 
uneori și la deces. Ne reamintim cazul Andrei Goreci, elevul înjunghiat la un liceu din Craiova, în anul 2010. A murit 
înjunghiat în fața școlii.  

Acum, în anul 2022, în prima zi de școală, o elevă a fost înjunghiată de o altă adolescentă după ce a plecat de la școală. 
Din fericire, fata este în afara oricărui pericol. Dar problema rămâne aceeași. Pare aceeași scenă, doar personajele sunt 
schimbate. Vedem aceste cazuri în mass media frecvent, de fiecare dată propunem soluții, dar când se fac studii, rapoarte, 
România se află tot în fruntea clasamentului.  

Violența în școli este o problemă prioritară care trebuie rezolvată urgent, de aceea fac un apel către toți factorii cu putere 
de decizie pentru a lua toate măsurile ce se impun pentru ca acest fenomen să fie stopat. Cred cu tărie că trebuie analizate și 
luate în considerare toate elementele de risc ce contribuie și conduc la violență. În plus, trebuie implicați toți factorii care ar 
putea conduce la oprirea violenței, de la elevi, părinți, cadre didactice, consilieri școlari până la polițiști.  

Victor Hugo spunea că “cel ce deschide o școală închide o temniță”. Acest principiu trebuie să-l urmăm și noi. Școala 
trebuie să devină locul sigur pentru cultivarea adevăratelor valori, în care elevii să învețe cum să se comporte în societate și nu 
să transforme sălile de clasă în câmp de luptă.  

Deputat 
Iulian-Alexandru Badea 

*** 
 

Îmi doresc ca Parlamentul să fie forța care schimbă condițiile de viață și de muncă ale femeii în România 
 
Stimate colege, Stimați colegi, 
Azi nu o să vorbesc neapărat ca parlamentar. Nu ca deținătoare a unor funcții. Vă vorbesc azi ca femeie și vă îndemn, 

dragi colege, să judecăm împreună responsabilitatea noastră ca femei, față de femei. 
Peste tot în jurul nostru sunt femei dezavantajate, femei abuzate. Femei lipsite de șansă doar din cauza faptului că sunt 

femei, sau pentru că s-au născut la țară, sau pentru că au trecut de 50 de ani și nu le mai oferă nimeni un loc de muncă. Femei 
care au muncit o viață ca asistente medicale sau educatoare și azi nu-și pot ajuta nepoții cu pensia prea mică. Femei care și-ar 
dori copii, dar știu că nu-și permit să-i crească. Femei care au deja copii și nu le pot oferi tot ceea ce și-ar dori. Femei care au 
visuri, dar nu și mijloacele pentru a le putea transforma în realitate. 
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Noi trebuie să luptăm în numele lor! 
Astăzi, femeia în România este vulnerabilă, încă dezavantajată, încă insuficient susținută de stat. De la noi, femeile care 

suntem în politică, în Parlament, pot veni acele propuneri, acele politici și, mai ales, acea voință care să miște lucrurile și să 
declanșeze în societate schimbările necesare pentru ca viața femeii să se schimbe major. De la noi trebuie să vină impulsul și 
energia pentru ca România să fie un spațiu favorabil femeii. 

Pentru anii următori îmi doresc ca Parlamentul să fie forța care schimbă condițiile de viață și de muncă ale femeii în 
România. Sunt pași importanți pe care societatea românească trebuie să-i mai facă pentru ca femeia să fie protejată de orice fel 
de discriminare de gen, să aibă salariu egal cu al bărbatului, să se bucure de toate formele de sprijin de care are nevoie pentru 
a-și susține simultan cariera și familia, pentru a-și proteja sănătatea și pentru a-și pune în valoare abilitățile, pe întreg parcursul 
vieții. 

Suntem puternice, suntem active și doar dacă suntem unite vom putea fi ascultate, vom reuși să producem schimbarea 
pe care ne-o dorim! 

Va trebui să punem toată forța și toată voința noastră în lupta pentru o mai bună condiție și situație a femeii.  
Vreau ca împreună să facem ca femeile din România să fie tratate echitabil pe piața muncii, prin plata egală pentru 

munca egală. Vreau ca doamnele și domnișoarele din țara noastră să fie corect remunerate. Vreau ca toate femeile, atât din 
Neamț, cât și din întreaga țară, să fie protejate de violența domestică. Vreau ca femeia să fie apărată de stereotipurile de gen, 
inclusiv prin combaterea degradării imaginii sale în spațiul public. Vreau ca femeile din România să fie susținute pentru a-și 
obține independența economică prin deschiderea unei afaceri. 

Putem reuși să obținem toate acestea însă doar împreună, dacă suntem unite, dacă ne susținem una pe alta! 
Vă mulțumesc!      

Deputat 
Oana-Gianina Bulai 

*** 
 

Susținem majorarea pensiilor cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie 2023 
Stimați parlamentari,   
Dragi colegi, 
Sesizând confuziile sau informațiile distorsionate din spațiul public cu privire la majorarea punctului de pensie aș vrea 

să fac câteva precizări, pentru a se înțelege exact poziția partidului nostru. 
După cum știți, la finalul lunii august, domnul Ministru al Muncii, Marius Budăi, a anunțat că PSD va propune în 

Coaliție o majorare a punctului de pensie cu cel puțin 10% începând cu 1 ianuarie 2023. Aici se impun două precizări: 
Prima, domnul ministru a comunicat o propunere a PSD, nu o decizie a Ministerului Muncii, cum eronat s-a interpretat. 

Cred că măcar propuneri mai avem dreptul să facem ca partid social-democrat.  
A doua precizare e că procentul de 10% anunțat de domnul ministru nu era unul final, ci doar o limită minimă privind 

majorarea propusă. Evident că în funcție de gradul de colectare a contribuțiilor sociale, care va fi înregistrat până la momentul 
realizării proiectului de buget, pot interveni unele mici modificări.  

Însă potrivit datelor existente până la data anunțării acestei propuneri, din analizele făcute de grupurile de lucru din PSD 
a rezultat, cu un grad ridicat de certitudine că pensiile pot fi majorate cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie 2023.  

Și mă refer aici atât la punctul de pensie, cât și la indemnizația sau pensia minimă. Analiza noastră a fost cât se poate de 
serioasă, am prezentat impactul, dar și sursele de finanțare pentru această creștere.  

Evident că, nefiind pe masă un proiect de buget, nu se putea vorbi de un procent final al acestei majorări. E posibil 
constatăm că spațiul fiscal ne permite o majorare de 11%, de 12% sau chiar de 16% așa cum sugera domnul Rareș Bogdan. 
Vom vedea când vom avea datele finale pe masă. Dar ceea ce reiese cu certitudine din analizele PSD e că acest procent poate 
fi de minim 10%. De aceea s-a afirmat ulterior că nu s-a decis încă un procent final! 

Acum nu cred că e un păcat dacă un partid vine cu o propunere fundamentată, care aduce un beneficiu pentru milioane 
de români. Am văzut o oarecare reticență în rândul colegii de la PNL față de orice majorare în general, în ideea că nu trebuie 
să amăgim oamenii. Foarte corect! Când venim cu astfel de propuneri trebuie să știm exact ce se poate face, iar noi am spus că 
majorarea de 10% se poate face! Apoi a venit propunerea domnului Rareș Bogdan cu 16%, care e puțin contradictorie față 
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poziția anterioară a PNL. Eu sper să fie o propunere serioasă pe care să o analizăm în Coaliție, împreună cu propunerea PSD. 
Și sper ca până atunci să existe o poziție clară din partea colegilor PNL sau măcar a liderilor PNL, respectiv o coerență între 
declarațiile primilor doi lideri liberali, respectiv președintele și prim-vicepreședintele partidului.  

Noi nu ne supărăm dacă cei de la PNL anunță că au propuneri pentru cetățeni. Foarte bine dacă există astfel de 
propuneri și dacă ele sunt bune pentru oameni. Singura condiție e să fie propuneri serioase, să fie bine fundamentate și să fie 
susținute cel puțin la nivelul conducerii partidelor din Coaliție sau chiar din Opoziție. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Virgil-Alin Chirilă 
*** 

 

Anul European al Tineretului 
Distinse domnule președinte, 
Stimate doamne și stimați domni deputați, 
Uniunea Europeană a încurajat tinerii să devină actori ai schimbării. Considerând că tinerii sunt categoria care a suferit 

cel mai mult în cei doi ani de pandemie, Uniunea Europeană a venit în sprijinul lor. La bază, proiectul are patru obiective: să 
evidențieze modul în care tranziția verde și digitală le poate oferi noi oportunități, să-i sprijine pe cei defavorizați și 
vulnerabili, să le facă cunoscute oportunitățile pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziție și să-i implice activ în 
demersurile Uniunii prin participarea la Conferința privind viitorul Europei.  

În acest sens, Parlamentul European a adoptat „Rezoluția pentru tineri”. Anul European pentru Tineri va avea ca scop 
implicarea tinerilor în procese cheie de consultare, cum ar fi Conferința privind viitorul Europei și în alte politici publice la 
nivel Uniunii Europene, la nivel național și local.  

Prin activități interactive, tinerii sunt provocați să se implice în viața comunităților și le sunt transmise informații despre 
rolul UE. Sunt transmise principii importante susținute de Comisia Europeană pentru dezvoltarea lor pe viitor, pentru a 
cunoaste alți tineri, dar și reprezentanți ai instituțiilor europene. După cum atestă datele statistice, tinerii din ziua de astăzi sunt 
mai puțin interesați de formele tradiționale de participare, dar își apăra cu fermitate ideile, adoptând abordari inovatoare. De 
aceea, Anul european al tineretului urmărește să aducă un omagiu implicării tinerilor și să recunoască acest fenomen, mai ales 
după perioada pandemiei care i-a afectat pe mulți dintre ei. 

Europarlamentarii au suplimentat cu 8 milioane de euro programele Erasmus+ și Corpul european de solidaritate, pentru 
a sprijini activitățile A.E.T.  

Activitățile Anului European al Tineretului vor fi organizate de coordonatorii naționali din fiecare stat membru, 
împreună cu Comisia Europeană și organizațiile societății civile și vor fi supravegheate de Parlamentul European.  

Vă mulţumesc. 
Deputat 

Vasile Cîtea 
*** 

 

Undă verde pentru România 
Domnule președinte, Stimați colegi, 
Vara aceasta am participat la mai multe interviuri online și emisiuni televizate, la invitația câtorva jurnaliști interesați de 

proiectul de lege privind legalizarea canabisului în scop medicinal. 
Am fost întrebată cum de mai am motivația și răbdarea să duc astfel de maratoane pe același subiect, în care să prezint 

de fiecare dată aceleași argumente morale, legale, științifice, aceleași cifre și date documentate, atâtea povești de succes despre 
beneficiile acestei plante. Și vă spun și dumneavoastră, ceea ce le-am spus și celor care m-au întrebat. Ca inițiator al 
proiectului legislativ am o datorie morală față de toți pacienții din România care așteaptă cu speranță și nerăbdare ca terapia cu 
cannabis medicinal să devină posibilă și la ei în țară. Legală, bine reglementată și corect pusă în practică. Nu, nu am voie să 
obosesc sau să mă las descurajată de cei care cu rea-credință sau din neștiință se opun acestui proiect legislativ. 
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Vocea românilor s-a făcut auzită atunci când, în urma unui sondaj realizat de un important site de știri din România 
împreună cu televiziunea națională, 84% dintre participanți au răspuns afirmativ. Sunt de acord cu legalizarea canabisului în 
scop medical. 

 Da! Își doresc un tratament care și-a dovedit eficiența în cercetare și în practică. Da! Își doresc aceleași drepturi și 
privilegii ca alți cetățeni europeni. 

Și, da! Își doresc ca statul român să depășească obiceiul de a vedea doar de ce nu se poate și, urmând exemplul altor țări, 
să găsim și noi soluțiile pentru a putea da aceleași șanse pacienților din România. La dezbaterea de la televiziunea națională, 
am avut ocazia să ascult ceea ce cu siguranță va deveni imnul celor care militiează pentru acest proiect legislativ. Un artist 
tânăr dar extrem de talentat a reușit să pună pe versuri un întreg mesaj de susținere și toate argumentele asupra utilității și 
beneficiilor canabisului. 

Nici nu este nevoie de vorbe mari, ci de explicații clare, fundamentate, și cel mai important, corecte și adevărate. Cu 
permisiunea dumneavostră o să redau doar un scurt fragment din aceste versuri. 

“Undă verde pentru România 
Când atâtea chimicale ne inundă farmacia 
Alternativa sorții e legală 
Un fel de vindecare pe cale naturală 
Niciun medicament nu e perfect 
Și la aspirină e rău dacă te uiți pe prospect 
Dă-i verdelui o șansă, poate are un efect 
Documentează-te și o să fii mai înțelept” 
Potrivit proiectului legislativ canabisul este administrat doar în scop medical, pe bază de rețetă cu reglementări stricte 

privind utilizarea. Am adus toate amendamentele și modificările cerute de comunitatea medicală sau alte instituții ale statului, 
astfel încât să nu existe interpretări greșite sau aspecte incomplete. 

Rămânem deschiși în continuare la orice sugestie, propunere, modificare care ar putea îmbunătăți conținutul și forma 
acestui proiect. În același timp rămânem conectați la cele mai recente directive și recomandări venite din partea forurilor 
internaționale de specialitate, la legislația internațională și la ultimele cercetări, studii și descoperiri privind calitățile plantei de 
canabis. 

Stimați colegi, legea privind legalizarea canabisului medicinal nu este un proiect politic. Dovadă stă faptul că la acest 
demers mi s-au alăturat aproape 100 de parlamentari din mai multe partide politice. El este un proiect în interesul pacienților și 
am speranța că în momentul în care va reveni pe ordinea de zi a ședinței din Camera Deputaților va fi dezbătut cu cea mai 
mare atenție și responsabilitate. 

Vă mulțumesc.        Deputat 
Ileana-Cristina Dumitrache 

*** 
 

România în centrul unei noi Europe 
Stimați colegi parlamentari, 
În aceste momente putem spune că trăim istoria. Sub ochii noștri, de multe ori chiar prin voința noastră, lumea se 

transformă. Războiul din Ucraina ne forțează pe noi, europenii, să ne schimbăm modul de viață într-un mod dramatic: criza 
gazelor, criza energiei electrice, transfer de armament, fake news și propagandă de la Kremlin, criza alimentelor. Toate aceste 
evenimente neplăcute care intră în conflict cu modul nostru de a trăi de până acum ne forțează să ne schimbăm modul de a 
gândi, a produce, a consuma, a trăi. 

Știu, vremurile acestea pot fi dificile acum, mai ales în pragul iernii. Însă, dacă ne dăm doi pași în spate putem vedea o 
imagine mult mai amplă și mai complexă decât grija încălzirii locuinței. În primul rând, dependența de gazul rusesc a întregii 
Uniuni Europene a scăzut de la 40% la începutul războiului la doar 9% în acest moment. Norvegia a ajuns să ofere mai mult 
gaz decât oferă acum Rusia. Evident, este nevoie de mai mult, dar să nu uităm de rolul uriaș pe care România îl va juca în mai 
puțin de 2 ani când vom avea gaze din platoul continental al Mării Negre! 
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Mai mult, prin faptul că țara noastră produce cea mai mare parte din electricitate în regim hidro (36.3%), iar producția 
eoliană (16.5%) a depășit deja cea pe bază de hidrocarburi (14.3%) ne pune într-o poziție foarte avantajoasă pe piața 
europeană. Din nefericire, prețul atât de ridicat la electricitate este cauzat de modul în care piața UE este configurată. Însă, 
acest lucru se va schimba cât de curând. 

România a dovedit că este un punct nodal vital între Orient și Occident, mai ales în sprijinul extraordinar pe care l-a dat 
în transportul grânelor din Ucraina atunci când Rusia a blocat ilegal și imoral exportul de cereale pe cale maritimă. 

Să mai vorbim de faptul că țara noastră a avut o creștere economică de peste 5% de la începutul anului în condițiile în 
care vestul Europei a stagnat, iar acum se vorbește despre recesiune? 

Veștile bune pot continua și, după ce vom trece o iarnă dificilă, vor continua și mai accelerat. Mă veți întreba care este 
sursa optimismului meu? Sursa o reprezintă însuși poporul român! Dorința oamenilor de a trăi mai bine se transformă în putere 
de muncă, în motivația de a avea mai mult, de a produce mai mult și mai bine. Iar efortul concentrat al românilor va face în 
următorii ani, chiar următoarele decenii, ca țara noastră să ajungă (poate chiar să depășească!) economii occidentale 
importante! 

Abia această viziune trebuie să ne pună pe gânduri, stimați colegi, deoarece responsabilitatea creionării viitorului cade și 
pe umerii noștri. România va deveni o țară puternică în regiune, iar direcția în care această putere ne va duce pe toți trebuie să 
fie spre democrație, libertate și prosperitate. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Silviu Macovei 

*** 
 

Creșterea salariului minim pe economie este o măsură normală 
Stimați colegi, 
PSD a propus coaliției de guvernare ca de la 1 ianuarie 2023, salariul minim pe economie să crească la 3.000 de lei brut, 

costul asociat acestei majorări - de 450 de lei - urmând a fi împărțit între stat și angajator. Propunerea noastră a venit în 
contextul în care trăim o periodă de instabilitate economică, prețurile cresc galopant, iar puterea de cumpărare a cetățenilor 
scade. Totodată, costul utilităților pentru sezonul rece va fi foarte greu plătit pentru mulți români. Cel mai greu se vor descurca 
categoriile vulnerabile, printre care se numără și cei peste 1,2 milioane de angajați care sunt încadrați încă cu salariul minim pe 
economie. 

Tocmai pentru a-i proteja pe aceștia și familiile acestora, din punct nostru de vedere, creșterea salariului minim pe 
economie este o măsură normală, care vine mai ales în sprijinul angajaților, dar și al angajatorilor. Oricum, o mare parte dintre 
aceștia din urmă au fost nevoiți deja să crească salariile chiar și peste 3000 de lei, pentru că doar așa mai pot găsi oameni sau 
își pot păstra angajații. Din punctul de vedere al angajatului, măsura propusă de PSD este una mult așteptată, acest nivel al 
salariului fiind unul minim pentru a asigura un trai decent în condițiile actuale. Această mărire de 17,6% vine să compenseze 
inflația și asigură o creștere sănătoasă produsă de dezvoltarea economică. Desigur, mărirea salariului minim, începând cu 2023 
trebuie coroborată și cu alte măsuri la fel de importante, printre care aș aminti doar creșterea pensiilor și stoparea creșterii 
nejustificate a prețului la energie.  

Iată, PSD vine cu soluții și propuneri concrete și dovedește, încă odată, că este alături de români, Mai rămâne doar să 
găsim înțelegere și din partea partenerilor noștri de guvernare pentru punerea în aplicare a acestor măsuri importante pentru 
toți românii.   

Vă mulțumesc pentru atenție!        Deputat 
Ioan Mang 

*** 
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Cu PSD, infrastructura României se dezvoltă într-un ritm accelerat 
 
Este privilegiul și plăcerea mea să mă adresez astăzi, după ceva vreme, în fața dumneavoastră cu privire la subiectul 

infrastructurii naționale.  
Toată lumea din această sală știe, la fel ca și mine, importanța vitală a infrastructurii pentru viața oamenilor, pentru 

comunitățile României și pentru economia națională în creștere.  
Și sunt sigur că nu trebuie să detaliez publicului de la noi deficitul de infrastructură rutieră în zona Moldovei, de 

exemplu, pentru că s-a vorbit foarte mult despre asta, iar Ministerul Transporturilor a fost condus într-o proporție covârșitoare 
de miniștri de dreapta în ultimii 30 de ani.  

Scopul meu, când vă vorbesc astăzi, este de a face cunoscut faptul că dezvoltarea corectă a infrastructurii de transport 
este în primul rând și mai presus de toate un obiectiv primordial al Partidului Social Democrat.  

De exemplu, actualul guvern, cu ministru social-democrat la Transporturi, a realizat modificări majore în ce privește 
legislația și a deblocat zeci de șantiere în toată țara. Astăzi construim ceea ce ne-am propus, iar autostrada care va lega orașele 
Moldovei de București devine o relitate, la fel cum se întâmplă și cu A1 Sibiu - Pitești, autostrada din jurul capitalei sau 
drumurile expres Pitești – Craiova și Brăila - Galați.  

România cheltuiește mai mult pe infrastructură acum decât oricând în ultimii 30 de ani. Vremurile s-au schimbat. 
Acțiunile noastre aduc beneficii evidente pentru economie. Locurile de muncă în construcții reprezintă în prezent o pondere 
semnificativă și vreau să-i asigur pe români că nu ne vom opri aici.  

Dar rețineți că politica nu este niciodată ușoară. Astăzi, cei care nu au fost în stare de nimic atunci când au guvernat se 
plâng și ne critică.  Plâng pentru că noi construim în timp ce pe ei nu-i mai crede nimeni. 

De aceea, vreau să le transmit românilor că lipsa drumurilor de mare viteză, a autostrăzii care să traverseze munţii sau a 
celei care să lege Moldova de sudul țării, nu va mai reprezenta o piedică în viitorul apropiat. Toate vor fi gata cu noi la 
guvernare și vor aduce beneficii mari pentru populație. Cu PSD infrastructura României se dezvoltă într-un ritm accelerat. Vă 
rog să rețineți asta!  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Marian Mina 

*** 
 

Calitatea serviciilor medicale oferite românilor va crește exponențial! 
Dragi colegi, 
Sănătatea înseamnă bunăstarea oricărui popor. Sănătatea este o valoare în sine, atât individuală cât și colectivă. 

Sănătatea este și o precondiţie pentru prosperitatea economică a oricărui stat. Sau, cu alte cuvinte, o stare precară de sănătate a 
populației are un impact negativ şi asupra guvernului pentru că această dimensiune fundamentală influenţează performanţa 
economică în termeni de productivitate, forţă de muncă activă, capital uman şi cheltuieli publice. Din aceste raționamente, dar 
și pentru că PSD plasează pacienții în centrul tuturor preocupărilor sale, România va derula via Ministerul Sănătății mai multe 
obiective investiționale în acest domeniu prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, pe Componentele C12 
– Sănătate și C7.I3 – Digitalizare.  

Bugetul de 135 milioane de euro, destinat medicilor de familie din PNRR pentru achiziții de echipamente și produse 
medicale, face dovada clară că PSD vede Sănătatea ca o investiţie, şi nu ca un cost. Și acest aspect subliniază că managementul 
Sănătății, asigurat în prezent de PSD, devoalează strategia clară şi pe termen lung a actualei conduceri pentru acest domeniu. 
Așadar, noi vom reuși, în acest fel, să asigurăm accesul tuturor pacienților la serviciile medicale corespunzătoare, în aceeași 
măsură ca și celelalte țări ale Uniunii Europene.  

Potrivit anexelor de cost aprobate în cadrul PNRR, pentru componenta de asistență tehnică a fost prevăzut un buget 
total, general de aproximativ 50 milioane de euro, care face parte din categoria „granturi nerambursabile”, acordate României 
de Uniunea Europeană. 

Ca să elimin a priori orice fel de speculații, țin să subliniez că Organizația Mondială a Sănătății și-a asumat integral 
furnizarea de asistență tehnică pentru implementarea jaloanelor aferente Reformei 1, Reformei 3 și Componentei 7. I3, fiind 
parafat un contract ferm în acest sens. Bugetul alocat asistenței tehnice de specialitate pentru Reforma 1, Reforma 3 și C7.I3 – 
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Digitalizare este de 21,25 milioane de euro pentru perioada 2022-2026, reprezentând 42% din suma totală, disponibilă pentru 
acest scop și, concomitent, serviciu de bază. Firește că s-a ajuns la această soluție strict în urma consultărilor Ministerului 
Sănătății cu organizațiile și instituțiile internaționale, partenere în PNRR.  

Mai mult, până în acest moment, Ministerul Sănătății a aprobat deja trei studii de piață pentru echipamentele și 
produsele medicale aferente achizițiilor centralizate, care se vor derula în cadrul Componentei 12 – Sănătate din PNRR. Primul 
dintre acestea este destinat cabinetelor medicilor de familie sau asocierilor de cabinete de asistență medicală primară, cu un 
buget de 135 milioane de euro. Cel de-al doilea este dedicat centrelor comunitare integrate și beneficiază de un buget de 12 
milioane de euro, iar al treilea este consacrat cabinetelor de planificare familială, cu finanțare de aproximativ 8 milioane de 
euro. Menționez că studiile de piață au ca scop dotarea unitară la nivel național cu echipamente și produse medicale, asigurarea 
transparenței achizițiilor centralizate și o eficiență sporită în utilizarea fondurilor alocate. În paralel, sunt derulate procedurile 
în vederea îndeplinirii tuturor condițiilor specifice investițiilor în infrastructura de sănătate, care revin în sarcina Agenției 
Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii Spitalicești, astfel încât acestea să fie realizate în conformitate cu prevederile 
privind asistența tehnică internațională, agreată prin PNRR. 

Concret, PSD asigură toate premisele pentru funcţionarea mai performantă a sistemului de sănătate. Tot noi, cei de la 
PSD, am fost cei care am reușit să oprim exodul cadrelor medicale către spitalele din afara țării prin creșterea salariilor 
acestora. Tot noi am inițiat și o serie de demersuri legislative pentru îmbunătățirea calificării medicilor și a personalului 
auxiliar, cât şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de practică în unităţile spitaliceşti. Și tot noi depunem eforturi pe linie 
decizională astfel încât să încurajăm migraţia cadrelor medicale și către zonele mai retrase sau defavorizate ale României. 

Dacă până acum accesul pacienţilor la tratamente şi medicamente bune a fost împiedicat și de către modificările 
frecvente în structura Ministerului Sănătăţii, făcând dificilă menţinerea unei direcţii, exercițiul financiar 2021-2027 și 
seriozitatea și responsabilitatea cu care PSD gestionează acest sector vor conferi o evoluție stabilă. 

Așadar, îmi exprim convingerea că realizarea acestor investiții va crește exponențial calitatea serviciilor medicale oferite 
românilor și va îmbunătăți accesul la asistența medicală primară. PSD a pornit cu hotărâre pe acest traiect pe cât de dificil, pe 
atât de complicat, dar nu va da înapoi! 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
 

Nu mai politizați investițiile pentru comunitate 
 
Investițiile publice pentru comunitățile locale nu trebuie politizate. Proiectele oricărui minister nu mai trebuie asumate 

de vreun șef vremelnic. Mă refer și la situația din Biharia, județul Bihor, unde a fost inaugurată o sală de sport cu fonduri de la 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cu o valoare de 9 milioane de lei. Cu toate acestea, sala a fost 
decorată în culorile statului maghiar, etnie reprezentată de Cseke Attila, ministrul Dezvoltării. Orice investiție în infrastructura 
școlară, cea de sport sau de altă utilitate publică nu trebuie privită ca un capital politic. Cu atât mai mult cu cât discutăm din 
nou în spațiul public de acest conflict interetnic. Nici românii și nici maghiarii nu trebuie târâți în acest scandal, însă nici 
reprezentanții mediului politic nu trebuie să apese pedala pentru a crea aceste dispute. Fiind vorba de un reprezentant din arcul 
guvernamental, situația este cu atât mai tensionată și lucrurile nu trebuie să escaladeze”. Nici un ministru nu trebuie să își 
asume personal proiectele publice. Ministerul Dezvoltării a implementat numeroase proiecte în țară, proiecte care însă nu au 
fost politizate că cele din ultima perioadă pe astfel de criterii etnice. Important este că aceste investiții publice să ajungă la 
comunitate și să nu mai treacă granițele unui scandal etnic. Fiecare membru al comunității trebuie respectat, fiecare merită o 
viață mai bună, însă nu pe baza discriminărilor de etnie. Sper că astfel de situații să nu se mai repete, România nu mai are 
nevoie de un alt scandal de acest tip. 

Deputat 
Marius-Eugen Ostaficiuc 

*** 
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Singurele soluții pentru a-i sprijini financiar pe români au fost propuse de PSD 
 
Suntem în fața unui val de scumpiri fără precedent, iar singurele soluții pentru a-i sprijini financiar pe români au fost 

propuse de PSD! Ca de obicei, rămânem singurul partid loial românilor și lucrăm pentru a le apăra drepturile și pentru a-i 
proteja de schimbările negative majore care se produc acum în viața tuturor. 

Măsurile sociale anunțate recent de Partidul Social Democrat vin în ajutorul românilor, pentru a le completa veniturile și 
așa grav afectate de mărirea inflației și de scăderea puterii de cumpărare. 

Stimați colegi, 
Nimeni nu poate trăi fără a avea siguranța zilei de mâine. Așa că ne dorim salarii mai mari pentru români: creșterea 

salariului minim de la 2.550 de lei la 3.000 de lei. Vrem venituri mai bune pentru pensionari: creșterea pensiei minime de la 
1.000 de lei la 1.100 de lei, iar a punctului de pensie de la 1.586 de lei la 1.746 de lei. 

Nimic nu se poate face într-o țară, într-o comunitate, fără a investi în educație și în excelență. De aceea, ne dorim 
susținerea elevilor și a profesorilor lor, astfel că PSD a propus premii de excelență pentru elevii și profesorii antrenori 
medaliați la olimpiadele internaționale. Astfel, vorbim despre premii de 5.000, 8.000 și 10.000 de euro pentru elevii care obțin 
medalii de bronz, argint și aur la olimpiadele internaționale și premii de 2.500, 4.000 și 5.000 de euro pentru profesorii 
antrenori al elevilor care obțin medalii de bronz, argint și aur. 

Avem nevoie de venituri mai mari pentru români și avem nevoie de excelență în educație. După cum am observat în 
nenumărate rânduri în această vară, elevii noștri vor și pot, însă trebuie susținuți, alături de cei care îi îndrumă! Numai așa, 
vom putea construi un viitor în care să ne fie mai bine tuturor! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Eliza Peța-Ştefănescu 

*** 
 

Strategia sportului românesc rămâne doar la nivel de declarații 
Stimați colegi,  
Sportul românesc a avut o vară remarcabilă, performanțele sportivilor noștri ne-au bucurat, inspirat și ne-au făcut atât de 

mândri că suntem români. Încă o dată, sportul s-a dovedit cel mai bun amabasador al României în lume.   
Dar avem dreptul să ne mândrim cu succesul lor, chiar dacă meritul le aparține și se datorează unei vieți de sacrificiu și 

dăruire?  
Prețuirea sportivilor noștri nu se măsoară în mulțumiri, felicitări și nici în primiri oficiale. Respectul stă în capacitatea 

statului de a sprijini obținerea performanței prin strategii și politici adecvate. 
România are nevoie de o strategie în domeniul sportiv. Din 24 de miniștri ai sportului, 9 au fost sportivi și cu toate 

acestea încă nu avem o strategie a sportului românesc, care să pornească de la sportul de masă pentru a ajunge la sportul de 
performanţă. Încurajarea sportului de masă, susţinerea performanţei sportive, precum şi dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii sportive trebuie să fie pilonii acestei strategii. 

Ţări pe care până nu demult le surclasam în diverse competiţii, acum sunt mult peste noi din punct de vedere sportiv, 
tocmai pentru ca și-au stabilit o strategie. Pentru a obține performanță e nevoie de investiții susținute pe termen lung, de 
politici care să sprijine evoluția sportivilor încă din faza de început, altfel copii talentați dar lipsiți de resurse financiare nu vor 
avea niciodată șansa să facă performanță. Eforturile aproape supraomenești ale familiilor care aleg să investească în viitori 
campioni trebuie susținute și încurajate.  

România este profund deficitară în ceea ce priveşte infrastructura sportivă. Avem nevoie de baze sportive şi de o 
strategie judicioasă de dezvoltare a centrelor de copii şi juniori, pentru fiecare ramură sportivă în parte, cât nu va fi prea târziu!  

O parte importantă din finanțarea sportului românesc este asigurată din resursele locale, însă acest mod de finanțare este 
unul ce vizează doar anumite discipline sportive.  

Ministrul Sporturilor a anunțat la începutul anului 2021 că pregătește o strategie a sportului românesc pentru care se va 
inspira din modelele de succes, în special din cel al Ungariei și că va constitui o comisie interministerială care va realiza 
această strategie. E ușor de înțeles preferința ministrului pentru modelul Ungariei, deși strategii de succes au și alte state 
europene, dar chiar și așa, a trecut mai bine de un an și jumătate și nu avem în dezbatere publică nicio strategie.  
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Prețuirea și respectul pe care-l datorăm sportivilor noștri pentru recunoașterea pe care ne-o aduc în lume poate fi 
demonstrată doar prin decizia de a face din sport o prioritate națională. A investi în sport nu are efecte doar asupra stării de 
sănătate a populației, dar mai ales are efecte asupra continuității sportului românesc la un nivel de performanță.  

Este obligația noastră ca în Parlament să asigurăm legislaţia care să susţină dezvoltarea sportului şi care să permită 
atragerea investiţiilor private în susţinerea sportului! 

Deputat 
Florin Piper-Savu 

*** 
 

Plafonare, nu raționalizare: PSD nu va accepta ca românii să stea în frig și întuneric 
Stimate colege, stimați colegi,  
Zilele acestea se discută multe potențiale soluții pentru a minimiza efectele crizei energetice prin care trece ȋntreaga 

Europă. Una dintre cele mai controversate propuneri se referă la raționalizarea consumului de energie electrică și termică ȋn 
lunile care urmează. Adică să limităm consumul de electricitate la orele de vârf și să scădem temperatura ȋn locuințe, pe timp 
de iarnă. Practic, vorbim despre restricții și raționalizări, cuvinte pe care românii le știu prea bine și pe care au crezut că nu le 
vor mai auzi vreodată.  

Pentru cei de vârsta mea, asta ȋnseamnă să ne ȋntoarcem 40 de ani ȋn timp. Ori pentru PSD acest lucru este de 
neacceptat. Mă așteptam sincer să văd aceeași reacție la toți colegii mei din Parlament, ȋn special la cei de dreapta. Sunt măsuri 
care contravin flagrant doctrinei liberale și valorilor Uniunii Europene.  

Stimate colege, stimați colegi mai tineri, care poate nu ați trăit ȋn vremea comunismului, ȋntrebați-vă părinții ce 
ȋnseamnă să stai ȋn casă pe ȋntuneric, ȋn frig. Nu vă grăbiți să aplaudați și să promovați astfel de idei.  

Toți cei care suntem azi ȋn Parlamentul României avem datoria să facem ce e mai bine pentru românii care ne-au trimis 
aici. Pentru vârstnici, pentru oameni bolnavi, pentru familii cu bebeluși care au nevoie de condiții decente, de căldură și de 
lumină ȋn propriile case. 

Plafonarea prețurilor la energie și gaze, pentru cetățeni și unele instituții, și compensarea facturilor pentru anumite 
categorii de companii sunt esențiale pentru a ieși cu bine din iarnă.  

Ȋn același timp, trebuie să ȋmpiedicăm specula din piață și să ȋi ȋmpiedicăm pe actorii din energie să profite de acest 
context nefast pentru a-și umple și mai mult buzunarele, pe seama românilor simpli.  

Stimate colege, stimați colegi, suntem la jumătatea unui mandat greu, unul dintre cele mai grele din ultimele decenii. 
Suntem chemați la responsabilitate, la solidaritate, la corectitudine, astfel încât să ne facem cât mai bine datoria față de cei pe 
care ȋi reprezentăm.  

Vă mulțumesc!          Deputat 
Viorica Sandu 

*** 
PSD susține reglementarea pieței energiei ca principala soluție realistă care poate opri inflația și spirala scumpirilor 

Stimate colege și stimați colegi, 
În urma discuțiilor și dezbaterilor pe care le-am avut la nivelul partidului cu specialiștii noștri, cu profesioniști din piața 

de energie, cu miniștrii și parlamentarii social-democrați, a reieșit faptul că se impune aplicarea reglementării prețurilor la 
energie și gaze în România, cel puțin pe o anumită perioadă de un an de zile sau chiar mai mult.  

PSD revine cu această soluție, prezentată încă dinainte de a intra la guvernare și repetată la nivel public și în cadrul 
coaliției de guvernare de la începutul anului, deoarece realitatea economică și socială o impune. Piața este profund 
distorsionată și nu oferă variante financiar-suportabile pentru economie, ceea ce înseamnă costuri suplimentare transferate în 
prețurile produselor pentru populație, situație cu care noi nu suntem de acord. 

Specialiștii PSD urmăresc cu atenție evoluțiile din Europa, unde tot mai multe voci importante din economie susțin că, 
după 30 de ani de liberalizare, în actualul context critic, securitatea energetică nu poate fi lăsată la mâna piețelor!                                                                                 

Franța naționalizează EDF, cea mai mare companie franceză de utilități. Germania a adoptat legislația necesară preluării 
de către stat a companiilor în dificultate și deja a preluat temporar sucursala Gazprom și se pregătește să preia acțiuni de la o 
altă companie cheie din infrastructura sa energetică – UNIPER. 
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De aceea, credem că este momentul ca partenerii de coaliție să constate că liberalizarea pieței energetice, operațiune 
derulată în timpul guvernării de dreapta 2020-2021, a fost un eșec de proporții care le-a adus românilor doar scumpiri în serie. 

PSD consideră că reglementarea pieței energetice reprezintă un instrument de importanță decisivă în efortul statului de a 
stopa avalanșa scumpirilor. Este o soluție care poate oferi mai mult spațiu Guvernului să se asigure că, la iarnă, oamenii și 
economia vor avea și își vor permite să plătească căldura, electricitatea și carburanții.  

În același timp, ați văzut cu toții că măsurile anunțate de Comisia Europeană în urma reuniunii miniștrilor din statele 
U.E., arată că PSD a avut dreptate când a solicitat plafonarea prețurilor la energie și contribuția de solidaritate pentru operatorii 
care cresc în mod speculativ prețurile. Ambele propuneri ale PSD care au fost deja introduse în România se regăsesc și în 
pachetul propus de Comisia Europeană. În ce privește detalii tehnice discutate în cadrul grupului de miniștri ai Energiei din 
UE, PSD solicită o întâlnire a Coaliției în care să se stabilească modul în care măsurile deja luate în România vor fi armonizate 
cu cele ce vor fi stabilite la nivel european. Obiectivul PSD e ca aceste măsuri să nu afecteze consumatorii casnici și IMM-
urile, ci să completeze pachetele sociale și economice inițiate de miniștrii PSD și puse deja în practică de Guvern. 

Așadar, în ciuda criticilor venite din partea Opoziției, Comisia Europeană a validat, de la cel mai înalt nivel, măsurile 
propuse de PSD pentru combaterea creșterii prețurilor la energie, prin plafonarea acestora și prin introducerea unei contribuții 
de solidaritate la nivelul operatorilor care fac speculații pe piața de energie. Chiar dacă nu deține portofoliul Energiei, PSD a 
venit cu propuneri competente, care acum urmează să fie introduse și la nivelul Uniunii Europene. 

Toate principiile susținute de PSD în privința reglementării pieței de energie se regăsesc în viziunea Comisiei Europene 
în această materie. Protejarea consumatorilor, tarife suportabile și stoparea speculei! Acestea sunt obiectivele esențiale care au 
guvernat modificările legislative în privința pieței energiei din România. Iar măsurile luate sunt în concordanță cu principiile 
europene și preconizatele decizii care urmează să fie adoptate de Uniunea Europeană. Se dovedește încă o dată că decizia PSD 
a intra la guvernare în aceste momente dificile a fost corectă în beneficiul oamenilor. 

Referitor la diminuarea vârfurilor de consum pe care Comisia Europeană vrea să o impună la nivelul Uniunii Europene, 
trebuie văzut cum se distribuie consumul industrial și cel casnic pentru a evita aceste situații. 

Spre deosebire de alte state U.E., România are capacități de producție de energie importante care îi permit să gestioneze 
în mod echilibrat vârfurile de consum, fără a afecta situația consumatorilor casnici. 

În ceea ce privește corectarea Ordonanței de Urgență privind prețurile la energie, PSD susține corectarea actului 
normativ cu privire la prețurile la energie. Este important ca și bisericile să fie incluse în rândul instituțiilor care beneficiază de 
un tarif plafonat, precum spitalele și școlile. După ce au fost închise în pandemie, nu putem accepta ca bisericile să fie din nou 
închise din cauza facturilor la energie. 

De asemenea această ordonanță trebuie îndreptată și în privința plafonării tarifului la energiei pentru societățile de 
transport public, societățile de tratare a apei, unități militare. Altfel toate aceste entități, de importanță socială evidentă, se vor 
găsi în imposibilitatea de a mai funcționa și a-și îndeplini rolul. Putem să constatăm că avem o evoluție bună a economiei, care 
evidențiază capacitatea miniștrilor PSD, de a menține echilibrele economice majore, în contextul economic dificil din Europa 
și la nivel internațional. România continuă să rămână o țară stabilă. 

Vă mulțumesc.          Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

*** 
 

Dezvoltarea antreprenoriatului feminin, cheia modernizării și evoluției României 
 

Rolul unui antreprenor este vital, mai ales în această perioadă dificilă pe care o traversăm cu toții. Societatea 
românească are nevoie de dinamizarea antreprenoriatului, de crearea de noi locuri de muncă, de inițiativă, dezvoltare și 
modernizare, care impun apariția de noi investitori, noi oameni de afaceri, dispuși să investească în economia națională. 

Prima și poate cea mai importantă calitate a unui antreprenor este aceea de a fi vizionar, viziune focalizată pe planul de 
afaceri și pe activitatea pe care o desfășoară. Viziunea are o conotație distinctă în mediul de business, reprezentând, de fapt, 
capacitatea de a vedea lucrurile înaintea celorlalți, de a profita de toate oportunitățile apărute. Este una dintre cheile succesului, 
dar mai există și alte caracteristici ce definesc un om de afaceri performant: disciplina, încrederea, optimismul, deschiderea 
spre nou, inovația.  
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Principalele calităţi ale unui antreprenor sunt viziunea, pasiunea, perseverenţa, asumarea responsabilităţii, capacitatea de 
a lua decizii rapid, dar mai ales gândirea pozitivă, iar aceste valori trebuie cultivate încă din şcoală. 

În ceea ce privește dezvoltarea antreprenoriatului feminin, realitatea postdecembristă din România a demonstrat că 
procentul femeilor în acest domeniu este mult mai mare decât cel din politică și din posturile de conducere. Chiar dacă femeile 
trebuie să muncească de zece ori mai mult decât bărbaţii pentru a avea succes, atât în afaceri, cât și în politică, consider că ele 
nu trebuie să se simtă discriminate.  

Din propria experiență, vă spun răspicat că femeile angrenate în mediul de afaceri din PSD au dovedit că pot să-și 
asume proiecte de business și sociale de succes, prin care au devenit cunoscute, vizibile și respectate, fără a obține notorietatea 
pe baza unor irelevante picanterii mediatice.  

Sunt convinsă că antreprenoarele din România nu au nevoie de discriminare pozitivă, deoarece, încet-încet, societatea 
românească tinde să devină una a competenței și meritocrației, indiferent de gen, iar diferențele de până acum dintre femei și 
bărbați încep să se estompeze, deoarece primează criteriile de performanță. 

Indiscutabil, femeile au reuşit mai întâi în afaceri, deoarece în acest domeniu există competitivitate. Tocmai din această 
perspectivă, dinamizarea prezenței reprezentantelor sexului frumos în antreprenoriat constituie o prioritate pentru PSD, 
singurul partid politic din România care a avut și are strategii coerente referitoare la viața femeilor. 

Partidul Social Democrat susține antreprenoriatul autohton, sprijinind patronatele din toate domeniile de activitate, 
pentru a aduce procentul de plus valoare de care are nevoie economia românească.  

În opinia mea, PSD are capacitatea de a coagula forţele antreprenoriale reprezentative existente în prezent, deoarece este 
evident că succesele reprezentantelor sexului frumos în acest domeniu sunt remarcabile. În acest sens, PSD pledează pentru 
dinamizarea și aprecierea iniţiativelor private, înființarea de noi afaceri, unele în premieră absolută, recunoașterea femeilor 
care își asumă riscuri și răspundere, pentru a reuși în activități inovative.  

Există în prezent un val antreprenorial, care vine din zona feminină, mai ales că noi am avut dintotdeauna un punct forte 
în femeile care au reușit performanțe inegalabile, în toate sferele de activitate, de la sport la cultură, și de la administrație la 
economie.  

Consider că statul român trebuie să susțină implementarea unei noi viziuni în toate domeniile, prin încurajarea iniţiativei 
private, a creativităţii, a asociativităţii, a caracterelor puternice și a spiritului de acțiune cu efecte benefice pentru economia 
națională, prin crearea de noi locuri de muncă și creșterea generală a țării.  

România are încă resurse nebănuite, mai ales în ceea ce privește talentul, puterea de muncă și capacitatea resurselor 
umane. Nu întâmplător, peste tot în lume găsim instituții și companii, atât private, cât și de stat, conduse de români și românce. 
Suntem un izvor nesecat de furnizori de materie cenușie și specialiști de certă clasă, care ne-au dus faima la nivel mondial.  

Îndemn femeile antreprenor să dea dovadă, în continuare, de ambiție, perseverență, determinare, atribute prioritare 
pentru a reuși în mediul antreprenorial, iar, fără să fie vreo discriminare, cred că la aceste capitole femeile sunt la un nivel mai 
înalt decât bărbații.   

Deputat 
Elena Stoica 

*** 
 

Declarație politică 
 
În sfârșit, după doi ani de pandemie, școlile din România au început în condiții normale. Din păcate, nu putem să 

spunem același lucru și despre școlile din Sectorul 1 al municipiului București care au început în cel mai jalnic mod din istoria 
timpurilor.  

Singura preocupare la început de an școlar a actualei administrații de la Sectorul 1 a fost să se laude pe facebook cu 
plângeri penale formulate împotriva mea pentru tabletele distribuite în starea de urgență tuturor elevilor din Sectorul 1. Nu mă 
uimește, dar mă întristează ca elevii școlilor din Sectorul 1 să înceapă anul școlar în săli de clase insalubre din cauza 
incompetenței primarului validat. 

Pentru acest început de an școlar s-au preocupat doar părinții să asigure cât de cât o bază materială decentă pentru elevii 
școlilor din sectorul 1. De exemplu, școala Gimnazială Nicolae Titulescu a beneficiat de îmbunătățiri ale grupurilor sanitare, 
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ale gardului, etc, grație Asociației de Părinți, dar, totuși, fără gram de rușine, în prima zi de școală, la ceremonia de deschidere, 
își flutura pleata în vânt viceprimarul PNL de la Sectorul 1.  

Într-o manieră identică cu viceprimarul PNL a sărbătorit cu mare fast deschiderea anului școlar și primarul validat, 
Clotilde Armand, ghiciți unde...la școala Ion Heliade Rădulescu, școală consolidată și modernizată din temelii în mandatul 
meu.  

Acum, concluzia vă rog să o trageți singuri, iar când actuala conducere a primăriei Sectorului 1 USR-PNL vă va vorbi 
de investiții în școli, vă rog să îi întrebați de ce nu au sărbătorit deschiderea la școlile în care au efectuat investiții în mandatul 
dumnealor. 

Deputat 
Dan Tudorache 

*** 
150 de ani de cinste și onoare pentru amintirea lui Avram Iancu! 

Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
 În cadrul declarației mele de astăzi doresc să aduc un omagiu celui care a fost cârmuitorul moților din Munții Apuseni 

în timpul Revoluției din Transilvania anilor 1848 – 1849 și a cărui identitate devenită  națională, o cinstim și onorăm de 150 de 
ani.  

Avram Iancu s-a născut în 1824 în Munții Apuseni într-o familie de moți cu principii puternice privind independența 
românilor, fratele bunicului lui fiind însuși Horea. De copil a urmat școala din satul natal, în crângul Târsa, fiind apoi mutat de 
părinți la Poiana Vadului și mai apoi la Câmpeni. Gimnaziul l-a urmat la Zlatna, iar liceul și facultatea de drept la Cluj.  

În 1848 a absolvit examenul de avocat și acesta a fost momentul în care i-a cunoscut pe majoritatea celor care vor lupta 
alături de el în Legiunea Auraria Gemina, umăr lângă umăr, în Războiul Civil din Transilvania, precum Nicolae Bârlea, Iacob 
Bologa, Ioan Buteanu, Petru Dobra, Vasile Fodor, Iosif Hodoș, Ilie Măcelariu, Florian Micaș, Alexandru Papiu-Ilarian, Ioan 
Oros, Ioan Pinciu, Dionisie Pop Marțian, Samuil Poruțiu, Nicolae Solomon, Iosif Sterca-Șuluțiu, Dionisie Tobias, Amos 
Tordășianu și nu în ultimul rând pe Nicolae Vlăduțiu, viitor prefect de legiune și pe Nicolae Mureșan, viitor tribun.  

După momentul deciziei guvernului maghiar de la Cluj privind unirea Transilvaniei cu Ungaria, fără a se ține seama de 
revendicările celor peste 1 milion două sute de mii de români câți se aflau la vremea aceea în Transilvania, Avram Iancu 
alături de alți tineri de frunte au început să îi organizeze pe românii din Țara Moților și să le insufle dorința de linbertate, de 
abolire a iobăgiei din propriile pământuri și de a lupta pentru a-și stabili singuri viitorul.  

Pe Avram Iancu și pe camarazii săi nu i-au oprit nici spânzurătorile ridicate prin satele de români, nici amenințările cu 
moartea și nu s-au lăsat nici cumpărați de comisarii maghiari care au încercat astfel să oprească unirea românilor din 
Transilvania.  

La 19 octombrie 1848 Avram Iancu a înființat în Țara Moților Legiunea Auraria Gemina. El a fost numit de către 
Comitetul Român de Pacificațiune de la Sibiu în rangul de „prefect”, echivalent cu cel de general, și a dispus înființarea 
primelor tabere de instrucție la Câmpeni, Bistra, Bucium și Măgina.  

A luptat și a câștigat fiecare bătălie neputând să fie înduplecat să renunțe la idealurile românilor nici după câștigarea 
războiului, atunci când a continuat să lupte cu birocrația imperială pentru a-și ajuta moții să li se recunoască dreptul de a deține 
legal pământurile și pădurile strămoșești.  

Decedat la 10 septembrie 1872, Avram Iancu este înmormântat așa cum a lăsat vorbă, lângă gorunul lui Horea, în 
Panteonul Moților de la Țebea. A fost declarat erou al națiunii, iar astăzi este cel mai mare erou național al românilor din 
transilvania, an de an memoria faptelor lui fiind cinstită la Țebea de mii de români.   

Ca deputat de Alba și în mod special venind din Munții Apuseni, păstrez cu tărie în suflet datoria de a duce mai departe 
însemnătatea luptei purtate de Avram Iancu pentru propășirea moților, o datorie pe deplin înțeleasă de camarazii mei din 
Partidul Social Democrat, care an de an participă într-un număr tot mai mare la cinstirea memoriei eroului național și la 
dezvoltarea fiecărei comunități din Munții Apuseni.  

Deputat 
Radu Tuhuț 

*** 
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Declarație politică 
 
Dispariția recentă a lui Mihail Gorbaciov a fost tratată mai mult ca un fapt divers, fără o dezbatere onestă a rolului său în 

istoria sfârșitului de secol XX în Europa și în lume. Dincolo de laudele de serviciu, inevitabile în astfel de cazuri, așa cum este 
și cazul dispariției Majestății Sale, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, rămân niște realități geopolitice, pe care nu suntem 
pregătiți să le gestionăm cum se cuvine. Prima lecție, pe care trebuie să o învățăm, este aceea că Imperiile sunt extrem de 
complicate, și au propria lor dinamică, de care trebuie să ținem cont în politica urmată de actorii geopolitici. Ele nu dispar 
peste noapte. Iar demontarea lor poate dura mai mult decât credem noi. 

Prăbușirea URSS a însemnat nașterea unor state democrate, dar în egală măsură a însemnat dezvoltarea unor diferențe 
ideologice, orgolii naționale și neconsolări politice, care în timp au complicat scena Europei de Est. Lucru valabil și pentru 
destrămarea fostei Iugoslavii, care continuă să producă probleme și conflicte la trei decenii de la destrămare. Iar fostele 
republici iugoslave aveau o altă perspectivă, în relația cu Europa, decât fostele republici sovietice. Apartenența unora dintre 
țările fostei Iugoslavii la UE și la NATO nu a temperat tensiunile dintre statele fostului bloc, tot așa cum apartenența unora 
dintre fostele republici sovietice la UE și la NATO a fost necesară, dar nu suficientă, pentru a transforma frontul de Est într-o 
regiune lipsită de animozități, așa cum arată războiul din Ucraina, sau conflictele înghețate din Georgia, Moldova, Armenia și 
Azerbaidjan, pentru a nu aminti decât pe cele mai cunoscute. 

Lecția destrămării URSS, ca urmare a deciziilor lui Gorbaciov, este una pe care Rusia de astăzi nu a învățat-o: 
democrația, respectul drepturilor și libertăților cetățenești, nu au nicio valoare în absența dezvoltării economice și sociale.  
Grav este că democrația începe să fie percepută ca o noțiune tot mai lipsită de conținut în chiar inima promotorilor ei, ca 
sistem politic fondator al occidentului euro-atlantic. Mai rău, este țap ispășitor pentru eșecurile cu care se confruntă societățile 
noastre. 

Da, Gorbaciov a avut curajul de a impune o schimbare, în fosta URSS, dar și în lume. Întrebarea este: am reușit să 
ducem schimbarea asta acolo unde au vrut popoarele, sau am eșuat prin golirea de conținut a lucrurilor fundamentale pentru 
viitorul civilizației noastre? Au fost voci care evocă, în contextul evoluțiilor determinate și de conflictul din Ucraina, nevoia de 
un nou Gorbaciov, care să dea semnalul reformării lumii actuale. E de meditat la asta, și la moștenirea lui Gorbaciov.  

  
Deputat 

Ioan Vulpescu 
*** 

Majorarea salariului minim pe economie este o măsură necesară, corectă și obligatorie! 
 

Stimate colege, stimați colegi, 
La 7 iunie 2022, președinția Consiliului European și negociatorii Parlamentului European au ajuns la un acord politic cu 

privire la proiectul de directivă privind salariile minime adecvate în UE, în vederea adoptării unei noi legi care să promoveze 
caracterul adecvat al salariilor minime legale și să contribuie astfel la asigurarea unor condiții decente de muncă și de trai 
pentru toți angajații europeni. 

Anticipând acest moment, încă de acum doi ani, am promovat o inițiativă legislativă care prevedea ca raportul dintre 
salariul de bază minim brut pe țară și salariul mediu brut pe economie să crească în tranșe anuale egale, începând cu data de 1 
ianuarie 2022, urmând ca la data de 31 decembrie 2024 salariul de bază minim brut pe țară să reprezinte 60% din câștigul 
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Din păcate, la acel moment, acest proiect nu 
a fost susținut de fosta guvernare, dar astăzi, în fine, el se regăsește în pachetul de măsuri complementare propuse de PSD 
pentru sprijinirea populației în contextul crizei energetice și a inflației.  

Aici nu mai este vorba doar de recomandările făcute de Uniunea Europeană privind salariul minim european, ci este 
vorba de a atenua povara inflației care sufocă la propriu persoanele vulnerabile. În actualul context, cu prețuri majorate la toate 
serviciile și produsele, creșterea salariului minim pe economie la 3.000 de lei brut este o măsură necesară, corectă și 
obligatorie, alături de alte măsuri complementare pe care PSD le va propune pentru a veni în sprijinul românilor, în următoarea 
perioadă. Dacă veniturile nu au reușit să țină pasul cu actualele creșteri de prețuri este de datoria noastră să luăm acele măsuri 
care să îi protejeze pe români, indiferent de efortul financiar pe care statul român va trebui să îl facă. 
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Stimați membri ai Camerei Deputaților,  
Uniunea Europeană dorește să îmbunătățească condițiile de muncă și de viață ale cetățenilor săi, iar România, ca stat 

membru, fără îndoială că își dorește pentru cetățenii săi salarii echitabile, care să asigure un nivel de trai decent, ca formă de 
respect a principiilor Pilonului european al drepturilor sociale. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Mihai Weber 

*** 
 
 

 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Lucian-Ovidiu Heiuș, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

 

Situația achitării impozitelor și/sau contribuțiilor sociale în perioada 1 martie 2022-15 septembrie 2022 
 

Stimate domnule președinte,  
Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 130/2021, fapta de reținere/încasare și neplata a 

impozitelor și/sau contribuțiilor sociale a devenit infracțiune, iar firmele care până la data de 1 martie 2022 nu achitau aceste 
obligații au devenit pasibile de sancțiune penală.    

În acest sens vă rog să îmi prezentați următoarele date:  
1. Pentru câte firme care nu au respectat această obligație s-au făcut sesizări penale, până la data de 15 septembrie 2022?  
2. Cum sunt distribuite pe județe aceste firme?  
3. Câte dintre persoanele juridice pentru care s-a făcut sesizare penală sunt companii de stat sau cu capital majoritar de 

stat, inclusiv pe județe?  
4. Care este valoarea totală a sumelor datorate de aceste firme, inclusiv pe județe?  
5. Câte firme au achitat total sau parțial din sumele datorate, după formularea sesizării penale, inclusiv pe județe?  
6. Care este suma achitată de firme ulterior sesizării penale, inclusiv pe județe?  
Solicit răspuns în scris.   
Cu deosebită stimă,         Deputat 

Mirela-Elena Adomnicăi 
*** 

 

Adresată domnului Ioan-Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Fondurile de coeziune alocate Regiunii de Vest în perioada de programare 2021-2027 
Domnule ministru,  
Regiunea de Vest are nevoie, la fel ca și celelalte zone ale țării, de fonduri de coeziune ca să poată dezvolta o economie 

prosperă, competitivă, bazată pe inovare, tranziție verde și schimbări climatice, accesibilitate, educație, sănătate și sisteme 
sociale performante, sustenabilitate prin turism și cultură, expansiune urbană durabilă, tradiție și diversificare în mediul rural. 
Și Regiunea de Vest trebuie să reducă disparitățile între județele care o constituie, între mediul urban și cel rural, dar și cele în 
raport cu alte regiuni mai prospere din Uniunea Europeană.  

Vă rog să-mi precizați care este valoarea maximă a alocărilor financiare care pot fi accesate de către entitățile 
publice/private din Regiunea de Vest în exercițiul financiar multianual 2021-2027, care sunt programele operaționale elaborate 
de minister pentru care această zonă este eligibilă, dar și ce măsuri de asistență tehnică veți oferi.   

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,         Deputat 

Adrian Alda 
*** 
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Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului      
 

Situația firmelor din România în contextul costurilor cu energia 
Stimate domnule ministru, 
Mai mulţi oficiali din conducerea Uniunii Europene a IMM-urilor (SMEunited) au declarat că explozia costurilor cu 

energia duce la creşterea numărului de IMM-uri europene care sunt în pericol de colaps, iar o acţiune din partea Uniunii 
Europene pentru a plafona preţurile lear ajuta să supravieţuiască. Potrivit acestora, în mod normal aproximativ 5% din 
companii dau faliment în fiecare an, dar acum procentul firmelor în risc de colaps este de 11% în Finlanda şi de 16% în 
Spania, în timp ce 24% din companiile din Belgia funcţionează deja în pierdere.  

Domnule ministru, asigurându-vă de întreaga mea considerație, aș dori să îmi transmiteți măsurile de sprijin pe care 
ministerul pe care îl coordonați le are în vedere pentru susținerea IMM-urilor din țara noastră în această perioadă dificilă. De 
asemenea, vă solicit să îmi spuneți care este procentul firmelor aflate în risc de colaps în România.  

Solicit răspunsul în scris.  
Vă mulțumesc!         Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Situația nepunerii în  executare  a  hotărârilor  judecătorești,  generată  de  programul  de  salarizare  EDUSAL 
 

Stimate domnule ministru, 
În cadrul discuției pe care am avut-o cu reprezentanții Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învățământ și Cercetare 

Științifică Neamț, aceștia mi-au prezentat o situație cu care se confruntă în privința salarizării, pe care doresc să v-o supun 
atenției. Astfel, potrivit reprezentanților sindicatului, aceștia au obținut în instanță, prin hotărâri definitive, acordarea sporului 
de stabilitate, în cuantum de 15% din salariul de bază, pentru personalul didactic auxiliar cu funcții de conducere, atât pentru o 
perioadă retroactivă, cât și pentru viitor.   

Din informațiile pe care mi le-au prezentat, chiar dacă îndeplinesc toate condițiile legale necesare pentru valorificarea 
dreptului obținut și pentru viitor, beneficiarii acestora se află în imposibilitatea de a se bucura de acest drept, deoarece 
programul de salarizare EDUSAL nu permite acordarea acestui spor, ceea ce împiedică angajatorul să pună în executare 
hotărârile judecătorești în integralitate.  

Situația a fost semnalată de Sindicatul din Învățământ Neamț către Ministerul Educației (cel care gestionează programul 
de salarizare EDUSAL) prin mai multe adrese: nr.148/02.03.2022, nr. 27296/05.04.2022 (la care s-au anexat, în copie, cele 37 
de hotărâri judecătorești care fac obiectul executării). Însă, nici până la acestă dată, programul EDUSAL nu a fost modificat 
pentru a permite aplicarea acestui spor prevăzut de titlurile executorii.  

Domnule ministru, având în vedere atribuțiile și competențele pe care ministerul pe care îl coordonați le deține, vă 
adresez rugămintea de a-mi transmite care sunt măsurile pe care le-ați dispus sau le veți dispune pentru a verifica situația 
prezentată de către Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învățământ și Cercetare Științifică Neamț, dar și modalitatea în care 
veți proceda pentru identificarea unei soluții concrete, de care să uzeze unitățile de învățământ, pentru a respecta decizia 
instanței?  

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

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

Soluții pentru comunele subfinanțate 
Domnule ministru,  
Alocarea unor sume mai mult sau mai puțin consistente pentru primării din Fondul de rezervă, aflat la dispoziția 

guvernului, nu s-a dovedit cea mai potrivită soluție, conform practicii din ultimii ani, pentru că nu a condus la rezolvarea 
integrală a problemelor financiare ale acestora.  

Având în vedere că vine iarna și toate costurile de întreținere au crescut foarte mult, plus că, potrivit inconvenientelor 
financiare, s-a ajuns la o adevărată tradiție dezastruoasă ca primăriile să nu își poată acoperi cheltuielile salariale din venituri 
proprii, deci nu mai au fonduri și pentru programe, investiții, cofinanțare în proiecte europene, vă rog să-mi precizați ce soluții 
le oferiți acestor entități teritorial-administrative.   

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu stimă,                      Ștefan Mușoiu 

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

 

Culturi agricole afectate de secetă 
Stimate domnule ministru,  
În ultimele luni, România s-a confruntat cu un val de secetă extremă, val care a afectat zeci de mii de culturi agricole din 

întreaga țară. Mii de fermieri au fost îndemnați să își facă un raport asupra pagubelor, raport care a fost analizat de o comisie 
mixtă constituită la nivel prefecturilor din întreaga țară, pentru a se obține compensații de la stat. În baza concluziilor 
constatate, vă rugăm să ne răspundeți la o serie de întrebări:  

1. Care este suprafața totală agricolă afectată de secetă în vara acestui an? Vă rugăm să ne răspundeți defalcat pe fiecare 
județ în parte.  

2. Care au fost cele mai afectate culturi? Vă rugăm să ne răspundeți defalcat pe fiecare județ în parte și pe  
fiecare cultură în parte.   
3. Care este cuantumul sumelor acordate fermierilor din țară? De asemenea, vă rugăm să ne furnizați date  
pe fiecare județ în parte.  
Vă rugăm să ne răspundeţi în scris!      Deputat 
Cu stimă!     Marius-Eugen Ostaficiuc 

*** 
 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Banca de piele spital Sfântul Spiridon 
Stimate domnule ministru,  
Cea mai mare unitate medicală din zona de Nord - Est, Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Spiridon”, din municipiul 

Iași, se confruntă cu o serie de probleme care de ani buni nu își mai găsesc rezolvare. Una dintre chestiunile stringente ține de 
Secţia Clinică de Chirurgie Plastică şi Mari Arşi din cadrul unității medicale. În cadrul aceste secții, este nevoie urgentă de o 
„bancă de piele”, pentru ca medicii de acolo să poată efectua mai rapid o operație. De multe ori aceștia lucrează contratimp și 
au nevoie de țesut pentru a efectua operația. Iar problema se pare că nu este doar la Spitalul Sf. Spiridon, ci în întreaga țară. De 
ani buni, România nu mai are o astfel de bancă de piele, în ciuda faptului că s-au încercat asemenea investiții la marile spitale. 
Pornind de la aceste detalii vă rugăm să ne răspundeți la o serie de întrebări:  

1. Ce măsuri au fost luate în ultimii 5 pentru înființarea unor astfel de bănci de piele?  
2. Care au fost piedicile care au dus la blocarea proiectelor?  
3. Ce presupune o astfel de investiție și care ar fi sursele de finanțare?   
4. Ce s-a întâmplat cu Hotărârea de Guvern din 2024 privind înființarea a patru astfel de bănci în țară?  
Vă rugăm să ne răspundeţi în scris!   Deputat 
Cu stimă!      Marius-Eugen Ostaficiuc 
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Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Decontare naveta elevilor 
Stimate domnule ministru,  
Recent, ați declarat că bursele sociale acordate elevilor pentru plata navetei vor fi acordate în funcție de starea socială a 

familiilor. Asta în condițiile în care chiar dumneavoastră la începutul anului calendaristic ați promovat o astfel de ordonanță 
prin care toți elevii ciclului preuniversitar care învață în altă localitate decât cea de domiciliu beneficiau de cei 200 lei. În 
condițiile în care decizia a bulversat mii de părinți, vă rugăm să ne răspundeți la o serie de întrebări: 

1. Câți elevi din țară au făcut naveta în cursul anului școlar precedent și câți sunt în prezent trecuți la această categorie? 
Vă rugăm să ne răspundeți defalcat pe fiecare județ în parte pe fiecare dintre cei doi ani școlari.  

2. Câți elevi ar urma să beneficieze de această sumă în continuare?  
3. Care sunt sursele de finanțare pentru această propunere?  
4. Cu cine v-ați consultat când ați luat o asemenea propunere?  
Vă rugăm să ne răspundeţi în scris! 

Deputat 
Marius-Eugen Ostaficiuc 

*** 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Soluții pentru criza energetică care afectează România 
Domnule ministru,  
La începutul verii, presa de la nivel național și local avertiza populația despre o posibilă criză energetică ce urmează să 

afecteze România și celelalte țări membre ale Uniunii Europene, în această iarnă. Deși semne existau în acest sens, decizia 
Federației Ruse de a închide pe o perioadă nedeterminată gazoductul Nord Stream 1, a pus statele europene în fața unei crize 
energetice fără precedent, de la Prima criză a petrolului din 1973. Astfel, majoritatea guvernelor UE au început să dea asigurări 
că stocurile de gaze naturale reușesc să asigure populatiei necesarul pentru la iarnă, însă economia va avea de suferit, din cauza 
faptului că necesarul de gaze naturale pentru industrie nu va mai fi același, ca anul trecut. Acest lucru va afecta foarte serios 
revenirea economică a Europei după pandemia de Covid-19 și este foarte probabil să crească nivelul șomajului în anul 
următor.  

 În acest context, Comisia Europeană a decis plafonarea prețului gazelor naturale care provin din Federația Rusă și a 
propus statelor membre reducerea temperaturii în instituțiile publice la cel mult 19 grade Celsius. Dacă, decizia plafonării 
prețului este o măsură eficientă atât pentru populație, dar mai ales pentru industria europeană, care ar putea în acest fel să 
supraviețuiască crizei energetice, decizia de a reduce la 19 grade temperatura în instituțiiile publice este o decizie greu de 
aplicat uniform pe tot cuprinsul UE dar și al României. Acest fapt se datorează diferențelor de temperatură dintre anumite zone 
ale țării și ale UE. În același timp, teama că temperatura din casele românilor se poate reduce ca în cazul instituțiilor publice, i-
a făcut pe mulți să caute surse alternative de încălzire.   

Dacă românii care locuiesc în zona rurală revin ușor, ușor la vechile metode de încălzire tradiționale: soba, godinul sau 
reșoul, în cazul celor care locuiesc la oraș situația se prezintă foarte dificilă. Locuitorii orașelor nu pot să folosească surse 
alternative de încălzire bazate pe lemne sau cărbune, la fel ca cei din mediul rural, pentru că majoritatea locuințelor sunt 
încălzite pe bază de centrale proprii sau utilizând încălzirea centralizată. Aceștia nu pot să folosească surse alternative de 
încălzire, iar din acest motiv vor fi obligați să-și asigure surplusul de căldura utilizând energia electrică. În acest caz este foarte 
probabil ca energia electrică consumată să fie mai multă decât plafonul stabilit de Guvern la începutul acestei luni, fapt ce va 
crește factura la energie electrică. Din acest motiv, cred că ar trebui să începem să căutăm soluții alternative, prin realizarea 
unor partenariate după modelul Franței și Germaniei, care au hotărât ca prima să dea la schimb gaze naturale, iar cea din urmă 
să ofere energie electrică. Un exemplu asemănător este cazul Bulgariei, care a anunțat în această săptămână ca a ajuns la un 
acrod cu Azerbaijanul în ceea ce privește oferirea de energie electrică pentru gaze naturale.   

România nu poate să rămână nepăsătoare la criza energetică ce afectează din plin UE, fără să își facă un sistem de barter 
după modelul franco-german. Cred că ar fi eficient, dacă în această perioadă am începe negocieri după modelul deja amintit, 
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cu Turcia, Serbia sau Ungaria, țări care au reușit să obțină de la Federația Rusă cantități mari de gaze naturale, astfel încât să 
ne putem umplem stocul de gaze necesar pentru la iarnă. De asemenea, cred că ar trebui să încercăm să folosim rețeaua 
hidrologică a României pentru a produce cantitatea de energie electrică de care avem nevoie, astfel încât să putem oferi 
populației o sursă încălzire alternativă pentru gazele naturale.    

Nu putem să sperăm într-o minune, fără să căutăm soluții într-o situație atât de dificilă. Este important, să avem soluțiile 
pregătite pâna la sfârșitul lunii noiembrie, când meteorologii au anunțat că vom intra efectiv în anotimpul rece. Sper ca până la 
această dată, Ministerul Energiei să gasească soluțiile cele mai bune în ceea ce privește criza gazelor naturale, astfel încât să 
putem trece cu bine iarna, care urmează.   

  Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați ce măsuri aveți în vedere pentru stoparea crizei 
energetice care urmează să afecteze România în această iarnă? Și în același context, este posibil creșterea plafonului pentru 
energie electrică, la nivelul anului trecut, pe perioada acestei ierni?   

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

*** 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Referitor la închiderea Termocentralei de la Mintia, județul Hunedoara 
 
Stimate domnule ministru,  
Termocentrala de la Mintia, parte a Complexului Energetic Hunedoara, a fost închisă în 26 iulie 2021, pentru 

nerespectarea normelor Uniunii Europene privind combaterea poluării industriale.   
Dar Termocentrala de la Mintia a fost un obiectiv strategic însemnat, parte a sistemului energetic național, ce echilibra 

balanța de energie electrică din centrul și vestul țării. De asemenea a fost un punct important de interconexiune cu sistemul 
vest european UCTE (Uniunea pentru Coordonarea Transportului de Energie Electrică) și participa la reglarea parametrilor de 
funcționare ai sistemului energetic.   

Faţă de cele expuse, aş dori să îmi comunicaţi dacă ministerul a solicitat un aviz din partea CSAT în legătură cu intenţia 
de a închide definitive Termocentrala de la Mintia şi care a fost răspunsul CSAT la această solicitare?  

În cazul în care documentul este clasificat, aş dori să îmi comunicaţi dacă avizul CSAT a fost favorabil.  
Vă mulţumesc.  
Solicit răspuns în scris.                  Deputat 

Viorel Salan 
*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Memoriul Asociației Profesorilor de Educație Fizică și Sport din Vrancea  
referitor la aruncarea în derizoriu a orelor de educație fizică și sport 

Stimate domnule ministru,  
Vă supun atenției Memoriul trimis domniei voastre, prin intermediul meu, de către Asociația Profesorilor de Educație 

Fizică și Sport din Vrancea, în numele cărora semnează prof. Marian-Adrian Drăghici, din municipiul Adjud, intitulată 
„Educația fizică și sportul, în mare pericol în urma schimbărilor anunțate de către Ministerul Educației”.  

„Confruntat cu probleme tot mai mari din 1989 încoace, domeniul Educației Fizice și Sportului intră într-o criză majoră, 
indusă tocmai de către cei care ar fi trebuit să ajute pentru ca situația să se schimbe în bine.   

De la un an la altul, Educația Fizică și Sportul, domeniu considerat prioritar - conform Legii nr. 69/2000, coboară tot 
mai mult ștacheta, este tot mai puțin performant, confruntându-se cu o mulțime de situații problematice.   
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Scăderea numărului de ore de educație fizică - la liceu, subfinanțarea sportului școlar românesc, infrastructura precară, 
lăsată în paragină, culminând cu noua decizie de a înlocui evaluarea prin apreciere cu ajutorul calificativelor, ar putea avea 
grave repercusiuni asupra sănătății unor generații întregi.  

*Evaluarea la orele de educație fizică se schimbă în mod radical, trecându-se de la acordarea de note de la 1 la 10, la 
calificative. Acest fapt transformă disciplina educație fizică într-una secundară, aruncă în derizoriu importanța acestui obiect, 
discriminează în mod clar Educația Fizică în raport cu celelalte discipline, demotivează elevul, care nu va mai participa cu 
același interes la această activitate de o importanță majoră pentru sănătatea lui, îngrădește posibilitatea profesorului de a-și 
atrage elevii către orele predate de el și de a asigura elevului un feed-back relevant pentru prestația lui la ore, în concordanță cu 
acele competențe pe care profesorul urmărește să le dezvolte.   

Nota conferă activității sportive un caracter preponderent competitiv, spre deosebire de un simplu calificativ. În educație 
fizică și sport, competiția are un rol primordial în formarea personalității elevilor.  

Decizia de eliminare a notării la unele discipline și folosirea în evaluare a calificativelor, contravine chiar principiilor de 
bază din noua lege a educației. Astfel, în art.3, litera a), se precizează ca prim principiu, pe baza căruia va funcționa această 
lege, ”principiul nediscriminării - în baza căruia accesul la educație de calitate se realizează fără discriminare”. Ori este foarte 
limpede faptul că disciplina educație fizică și sport, împreună cu muzica și desenul, sunt discriminate în raport cu celelalte, din 
moment ce la unele se menține notarea și la altele se acordă calificative, iar acestea din urmă nici măcar nu vor mai conta la 
media finală. Mai mult decât atât, se precizează fapul că, chiar și în situația în care un elev va primi calificativul 
”nesatisfăcător”, acest fapt nu va avea nici un efect asupra situației lui școlare, atâta timp cât calificativele nu au nici o pondere 
pentru calcularea mediei finale.  

Considerăm o greșeală didactică majoră această amestecare a notelor cu calificative, întrucât nu se poate reda o situație 
obiectivă a rezultatelor școlare ale elevului.  

*Trecerea Cluburilor Sportive Școlare și ale Palatelor Copiilor din subordinea Ministerului Educației sub 
ADMINISTRAREA Unităților Administrativ-Teritoriale. Din rațiuni de economie, se pune în pericol însăși baza sportului de 
performanță, deoarece este bine știut că multe dintre Consiliile Locale nu vor putea susține financiar activitatea cluburilor și 
palatelor copiilor, fapt care va duce în mod inevitabil către o dramatică diminuare a numărului de secții din cluburi și palate și 
implicit o micșorare a numărului de sportivi de performanță din țară, cu niște efecte absolut dezastruoase asupra întregului   
fenomen sportiv din România.   

Toată această situație vine într-un context general în care elevii fac tot mai puțină mișcare, în care țara noastră a ajuns pe 
locul întâi la capitolul „obezitate infantilă”, sportul școlar de masă este în moarte clinică din pricina lipsei de finanțare și a 
deciziilor neinspirate.  

Rugăm, așadar SPORTIVII ROMÂNI, PĂRINȚII ȘI PE TOȚI CEI CARE VOR BINELE ELEVILOR, SĂ NE 
SPRIJINE ÎN DEMERSUL DE A MENȚINE ORA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ÎN ȘCOALĂ!”.  

Având în vedere memoriul prezentat, vă solicit respectuos să oferiţi un răspuns acestuia şi să-mi prezentaţi soluţiile de 
rezolvare a situaţiei expuse de Asociația Profesorilor de Educație Fizică și Sport din Vrancea.  

Solicit răspuns scris.     
Deputat 

Elena Stoica 
*** 

 

Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului   
 

Situaţia antreprenorilor din județul Vrancea 
Stimate domnule ministru,  
Specialiştii în economie apreciază că România are nevoie de un alt motor de susţinere a economiei, care ar putea fi 

antreprenorii locali. Este evident că am depăşit perioada în care credeam că statul este acest motor, iar apoi ne-am dat seama că 
multinaţionalele nu reprezintă o ancoră solidă pentru susţinerea economiei.   

Consider că antreprenorii locali reprezintă resursa regenerabilă a economiei româneşti, contribuie la creşterea PIB, prin 
inovaţie, flexibilitate şi adaptabilitate. De asemenea, aceştia au şi un avantaj social, prin crearea de locuri de muncă, absorbind 
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astfel persoanele care rămân fără serviciu în cazul retragerii companiilor multinaţionale. În România însă există în prezent un 
dezechilibru major între rolul şi percepţia antreprenorilor. Vă întreb cu respect:  

1. Cum susţine ministerul pe care îl conduceţi apariţia antreprenorilor noi?  
2. Ce măsuri aveţi în vedere pentru ca antreprenorii să fie realmente creatori de locuri de muncă?  
3. Câți antreprenori noi au apărut în ultimul an, atât la nivel național, cât și în judeţul Vrancea? 
 

Deputat 
Elena Stoica 

*** 
Adresată domnului Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 

 
Necesitatea majorării cuantumului sumelor reprezentând limitele de venit  

și limita maximă ce se poate acorda ca ajutor public judiciar 
Stimate domnule ministru,   
Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, ajutorul 

public judiciar se poate acorda în următoarele forme:  
a) plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistenţei juridice şi, după caz, a apărării, printrun avocat numit sau 

ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justiţie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumită în 
continuare asistenţă prin avocat (vezi aici model cerere);  

b) plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu încuviinţarea instanţei sau a autorităţii 
cu atribuţii jurisdicţionale, dacă această plată incumbă, potrivit legii, celui ce solicită ajutorul public judiciar (vezi aici model 
cerere);  

c) plata onorariului executorului judecătoresc (vezi aici model cerere);  
d) scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza 

de executare silită (vezi aici model cerere).   
De ajutor public judiciar în formele prevăzute anterior beneficiază persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru 

de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 300 lei. În acest caz, sumele care 
constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.  

Practic, posibilitatea acordării ajutorului public judiciar reprezintă o garanție suplimentară a accesului efectiv la justiție, 
cu scopul de a acorda sprijin persoanelor care sunt parte într-un litigiu și se află într-o dificultate materială, neputând suporta 
costurile procedurii judiciare.   

Știind că aceste plafoane valorice au fost stabilite la nivelul anului 2008 și au rămas neschimbate și având în vedere cele 
menționate, vă rog să-mi comunicați care sunt măsurile pe care intenționați să le adoptați cu privire la necesitatea majorării 
cuantumului sumelor reprezentând limitele de venit și limita maximă ce se poate acorda ca ajutor public judiciar, prevăzute la 
Art. 7 și, respectiv, Art. 8 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.  

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

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

 
Accesul facil și la timp pentru sprijinul educațional 

Stimate domnule ministru,  
Ordonanța de urgenta nr. 133/2020, cu completările si modificările ulterioare, prevede acordarea de sprijin educațional 

prin sprijin financiar oferit sub forma de tichet social pe suport electronic, pentru achiziționarea de materiale școlare, pentru 
copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar si gimnazial.  

Astfel și în anul școlar 2022-2023 elevii beneficiaza de tichete educaționale pe suport electronic pentru rechizite și alte 
materiale școlare, în valoare de 500 de lei. Este al treilea an când se aplică programul.   
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Modul birocratic de acordare a acestor bani nu face altceva decat sa transforme în victime copiii care ar trebui să 
beneficieze de tichetele educaționale în valoare de 500 lei. Părinții fără venituri sunt obligați de școli să facă dovada 
veniturilor, sa depuna cereri si cele necesare la ”dosarul cu sina”.  

In conditiile in care vorbim si adoptam legi pentru digitalizare si, in acelesi timp declaram ca suntem de acord cu 
debirocratizarea, suntem iar in situatia in care intentia legiuitorului este departe fata de ceea ce ar trebui sa fie. Si, ciudat… se 
repeta, timp de 3 ani.  

In acest context, vă rog să-mi comunicați care sunt măsurile pe care intenționați să le adoptați cu privire la imbunatatirea 
cadrului normativ in ceea ce priveste accesul facil si la timp pentru acest sprijin educational.  

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

*** 
 

Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei 
 

Clarificare subvenționare preț energie pentru populație 
 
După cum bine știți, Ordonanța pentru plafonarea prețului la energie pentru populație, inițiată de Ministerul Energiei, a 

fost greșit interpretată de către companiile de utilități din energie. Conform declarațiilor publice, aceste companii afirmă că 
persoanele fizice care depășesc plafonul de 255 de Kw vor plăti la prețul din contract toată cantitatea consumată.  

Pentru ca populația să nu fie indusă în eroare și pentru a evita abuzurile, vă rog să precizați dacă atunci când ați 
promovat această ordonanță ați considerat că cei care depășesc plafonul trebuie să plătească toată cantitatea de energie 
consumată la prețul din contract.  

Spiritul acestei Ordonanțe este acela de a-i apăra pe toți românii de creșterile exagerate ale prețului la energie. Pentru a 
acționa cât mai corect față de români trebuie stabilite trei praguri de tarifare, astfel încât, în funcție de consum, prețul la 
energie să difere: un prag minim de 100 Kw; de 255 de Kw; și peste 255 de Kw.  

În  mod logic, doar ce depășește plafonul de 255 de Kw trebuie achitat la prețul din contract. De aceea, vă rog să faceți 
modificările necesare pentru a nu mai exista interpretări care să dea naștere unor situații abuzive din partea companiilor de 
utilități. Această clarificare trebuie transmisă urgent și în spațiul public pentru a-i proteja pe români atât de panica creată în 
ultimele zile, cât și de pericolul emiterii unor facturi eronate de către companiile din energie.  

Având în vedere aceste aspecte, vă rog, domnule ministru, să precizați foarte clar:  
- În situația în care pragul de 255 de Kw este depășit chiar și cu 1 Kw, care este tariful care i se aplică respectivului 

consumator? Va achita întreaga cantitate consumată la prețul prevăzut în contract sau doar ce depășește pragul de 255 de Kw?   
Solicit răspuns scris!  
Vă mulțumesc!        Deputat 

Mihai Weber 
*** 
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 Interpelări 
 

 
Adresată: domnului Tánczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
De către: domnul Iulian-Alexandru Badea, deputat 
Obiectul interpelării: Combaterea fenomenului deșertificării   

 
Domnule ministru,  
Sudul României se transformă pe zi ce trece într-o adevărată zonă sahariană, cu un pieisaj asemănător celui din nordul 

Africii. Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, aproximativ 7 milioane de hectare, 
adică o treime din teritoriul României și 40% din suprafața agricolă a țării  se află în zone cu risc de deșertificare. Cele mai 
expuse regiuni sunt sudul Câmpiei Române Dobrogea și sudul Moldovei.  

Doar în județul Dolj avem aproximativ 100.000 de hectare nisipoase, iar zona deja este cunoscută sub denumirea de 
“Sahara Olteniei”. Este vorba despre suprafața cuprinsă între Craiova, Calafat și Corabia, despre care specialiștii susțin că, 
acolo fenomenul se amplifică de la an la an. Pierdem aproximativ 1.000 de hectare în fiecare an, iar acest fenomen trebuie 
combătut prin măsuri imediate. În plus, chiar în zona respectivă, în această vară, la sol temperaturile au ajuns să depășească 60 
grade Celsius. Mai grav este că specialiştii estimează că, în următorii 50 de ani, terenurile agricole din sudul țării ar putea fi 
complet acoperite de nisip.  

Acest fenomen are implicații de mediu, cu un puternic impact economic, întrucât pe măsură ce zonele devin aride, fără 
randament în agricultură, asistăm la un alt fenomen - migrația. În ultimii 10 ani, aproximativ 200.000 de români apar 
înregistrați ca emigranți temporar, în fiecare an, iar 47,8% dintre aceștia provin din mediul rural. În ultima decadă, am asistat 
la o creștere semnificativă a emigrației temporare din mediul rural, iar cele mai afectate județe sunt cele din estul Moldovei, 
Sud-Muntenia (Argeș, Dâmbovița și Prahova) și Sud- Oltenia (în special Dolj).  

Situația este alarmantă, iar cauza principală a deșertificării este defrișarea perdelelor de păduri, care reușeau să combată 
efectele aridității.   

Aceste perdele forestiere sunt formate din arborii și arbuștii din jurul și dintre câmpurile agricole, iar rolul lor este de a 
proteja culturile agricole. În plus, acestea ajută la creșterea productivității, deoarece reduc semnificativ costurile cu irigațiile, 
dar duc și la scăderea costurilor pentru substanțelor chimice folosite în combaterea dăunătorilor.   

Dacă acum 50 de ani pădurile acopereau 12% din suprafața județului Dolj, acum ele mai ocupă doar 7%, iar cifra este în 
scădere.   

În acest context, vă rog să-mi comunicați:  
1. Dacă a fost realizat un program național de luptă împotriva fenomenului de deşertificare?  
2. Ce suprafață a fost împădurită până în acest moment la nivelul județului Dolj prin Planul Național de Redresare și 

Reziliență? 
3. Ce suprafață va fi împădurită, în județul Dolj, în următorii 5 ani?  
 Cu stimă, 

*** 
 

Adresată: domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
De către: domnul Iulian-Alexandru Badea, deputat 
Obiectul interpelării: Situația abandonului școlar   

 

Domnule ministru,  
România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare nivel al abandonului școlar la vârstă timpurie. Potrivit 

Eurostat pentru anul 2021, peste 15% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, din România, terminaseră cel mult 
opt clase și nu și-au continuat studiile obligatorii. Mai exact, dintr-o clasă cu 25 de elevi, patru dintre ei abandonează școala 
până la clasa a VIII-a și nu susțin examenele ulterioare.  
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În plus, Comisia Europeană a atras atenția că forța de muncă din România se va diminua cu 8,8% în următorii opt ani, 
iar lipsa calificărilor și nepotrivirile cu nevoile pieței de muncă, la care se adaugă un sistem educațional slab vor afecta mai 
mult perspectivele acestei evoluții. Informațiile apar în raportul de țară aferent Semestrului European pentru primăvara 2022.  

România a cheltuit peste două miliarde de lei pentru reducerea cu 2% a ratei de părăsire timpurie a școlii în perioada 
2012-2021. Obiectivul nu a fost atins, iar această problemă încă persistă. Așadar, avem o serie de tineri pe care țara noastră nu 
reușește să-i integreze în piața muncii în viitor.   

În acest context, dar și în urma discuțiilor pe care le-am avut la nivelul cabinetului parlamentar cu specialiști în 
domeniul Educației, care mi-au semnalat derapajele din sistem, vă rog să-mi comunicați următoarele informații: 

1. Care sunt noile măsuri pe care le va lua Ministerul Educației pentru a reduce abandonul școlar timpuriu în anul școlar 
2022-2023?  

2. Va fi realizată o nouă strategie națională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România, având în vedere că 
prin strategia actuală nu au fost atinse obiectivele asumate?   

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, la fiecare întrebare, în termenul prevăzut de lege.   
Cu stimă,  

*** 
Adresată: domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
De către: domnul Romeo-Daniel Lungu, deputat  
Obiectul interpelării: Campania de vaccinare anti-HPV 

 

Domnule ministru,  
România este pe primul loc în Uniunea Europeană în privința mortalității cauzate de cancerul de col uterin, având un 

risc de 6,3 ori mai mare, potrivit datelor accesibile pe site-ul Ministerului Sănătății. Este o problemă ce poate fi rezolvată prin 
vaccinare care reprezintă cea mai bună soluție pentru prevenirea acestui tip de cancer.   

Potrivit unui studiu de lungă durată, desfășurat în Marea Britanie, fetele care au fost vaccinate împotriva HPV în 
adolescenţă au avut un risc cu până la 87% mai mic de a dezvolta cancer de col uterin legat de virusul papiloma uman. În 
prezent, cele două vaccinuri HPV disponibile sunt foarte eficiente în prevenirea infecției cu tipurile de virus 16 și 18, care sunt 
responsabile pentru aproximativ 70% din cazurile de cancer cervical, de pretutindeni.    

Întrucât Organizația Mondială a Sănătății, dar și instituțiile Ununii Europene recomandă accelerarea procesului de 
imunizare anti-HPV, vă rog să-mi comunicați următoarele:  

1. Care a fost rata de vaccinare în rândul tinerelor eligibile în ultimul an?  
2. Care este strategia de creștere a numărului de persoane vaccinate?  
3. Dacă va fi introdus acest vaccin în programul național de vaccinare?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, la fiecare întrebare, în termenul prevăzut de lege.   
Cu stimă,   

*** 
 

Adresată: domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
De către: domnul Iulian-Alexandru Badea, deputat 
Obiectul interpelării: Combaterea violenței în rândul elevilor 

 

Domnule ministru,  
Anul școlar 2022 - 2023 începe, din păcate, cu un eveniment care aduce în fața noastră un nou caz de violență petrecut 

între elevi, chiar în București, extrem de mediatizat în presa centrală. Subiectul ne reamintește de situația violenței în școli, din 
România, iar statisticile sunt de-a dreptul îngrijorătoare.   

Un studiu al Fundației World Vision România reliefează că 71% dintre elevi au fost martori sau victime ale violenței în 
drumul spre scoală sau în timpul pauzelor, uneori chiar în timpul orelor. Mai mult, Organizația Mondială a sănătății a publicat 
un clasament cu privire la bullying și a clasat România pe locul trei în Europa.   

Situația este îngrijorătoare inclusiv în județul Dolj, acolo unde au fost înregistrate aproximativ 40 de incidente violente 
în școli, doar anul trecut, în contextul în care, din cauza pandemiei de Covid-19, elevii au făcut ore, cu precădere, on-line.   
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Această problemă persistă de mai bine de 10 ani, iar România ocupă în permanență locurile fruntașe în toate 
clasamentele cu privire la acest subiect. Mai grav este că aceste cazuri de violență în școli au dus uneori și la deces.   

În acest context, vă rog să-mi comunicați care sunt măsurile concrete pe care Ministerul Educației intenționează să le ia, 
în acest an școlar, pentru stoparea acestui fenomen alarmant și pentru a crea un mediu sigur în unitățile de învățământ?  

Cu stimă,        *** 
 
Adresată: domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
De către: domnul Virgil-Alin Chirilă, deputat 
Obiectul interpelării: Criterii de selecție pentru unitățile de învățământ incluse în Programul „Masă caldă în școli” 

 
Stimate domnule ministru,  
La începutul lunii iulie, Guvernul a adoptat ordonanța de urgență pentru extinderea Programului „Masă caldă în școli” 

de la 150 la 300 de unități de învățământ.   
Conform informațiilor apărute în spațiul public, în cele 300 de unități de învățământ au fost adăugate 161 de școli noi, 

care anul trecut nu au beneficiat de acest program.   
Dintre acestea 102 (63,4%) sunt în localități în care administrația locală este condusă de reprezentanți PNL, 35 (21,7%) 

în localități cu primari PSD, 9 (5,6%) în localități cu primari UDMR și 15 (9,3%) în localități cu primari de la celelalte 
formațiuni politice (USR, PMP, Pro România, PPU, FDGR, independenți).  

Dată fiind această distribuție care nu se corelează cu numărul aleșilor locali ai formațiunilor politice din România, vă 
rog să precizați care au fost criteriile educaționale, sociale, economice, demografice sau de altă natură care au condus la acest 
rezultat?  

Solicit răspuns oral și în scris.  
Vă mulțumesc.       *** 
 

Adresată: domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului          
De către: domnul Romeo-Daniel Lungu, deputat  
Obiectul interpelării: Informații incorecte pe pagina de internet romania.travel 

 
Domnule ministru,  
În ultimele luni, au fost demarate procedurile pentru crearea portalului web romania.travel în vederea promovării 

digitale a destinației turistice România, având ca scop, printre altele, atragerea de utilizatori și creșterea notorietății acestuia. În 
acest moment portalul este accesibil pe internet.  

La o verificare sumară a informațiilor prezente pe această pagină, am observat faptul că pe portalul romania.travel, 
asumat de ministerul pe care îl conduceți, se fac referiri la minister ca fiind „Ministerul turismului”. Conform Hotărârii 
Guvernului 1327 din 30 decembrie 2021 acesta, legal, se numește Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului.   

Motorul de căutare după cuvinte cheie încorporat în portal nu returnează niciun rezultat, deși această cerință făcea parte 
din cele prezentate în fișa tehnică pentru crearea portalului.  

Broșura disponibilă pe pagina de internet romania.travel, asumată de ministerul pe care îl conduceți, conține informații 
inexacte. De exemplu, secțiunea „Sărbători legale” nu enumeră ziua liberă „Vinerea Mare”. Poate părea un amănunt banal, dar, 
în funcție de aceste zile de sărbătoare legală, turiștii pe care dorim să îi atragem își pot face în mod eronat planuri, sursa de 
informare fiind considerată una oficială.   

Având în vedere cele expuse, domnule ministru, vă întreb:  
- Considerați acceptabilă lipsa de corectitudine a informațiilor prezentate pe portalul romania.travel, în condițiile în care 

unul dintre programele pe care doriți să îl implementați este stimularea incomingului?  
- În cât timp veți corecta toate informațiile greșite de pe pagina de internet?  
Solicit răspuns oral și în scris.   
Cu respect,        *** 
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Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către: domnul Dan-Constantin Șlincu, deputat 
Obiectul interpelării: Reglementarea pieței energiei ca principală soluție realistă care poate opri inflația și spirala scumpirilor 

 
Stimate domnule ministru,  
Săptămâna trecută, am votat alături de colegii mei de la PSD împotriva moțiunii depuse de USR care vă viza în mod 

direct activitatea de la Ministerul Energiei, dar nu a fost un vot pentru menținerea în funcție, ci un vot pentru Coaliția de 
guvernare. România are nevoie de stabilitate politică. Am respectat protocolul politic, dar îmi mențin opinia că nu ați gestionat 
deloc bine domeniul energetic, însă decizia aparține celor din PNL și premierului.   

Acum, după ce a trecut acest vot și sunteți în continuare ministru al Energiei, vă rog să-mi comunicați dacă și când 
susțineți soluția pusă pe masă de nenumărate ori de PSD și anume reglementarea pieței energiei ca principală soluție realistă 
care poate opri inflația și spirala scumpirilor.  

În urma discuțiilor și dezbaterilor pe care le-am avut la nivelul partidului cu specialiștii noștri, cu profesioniști din piața 
de energie, cu miniștrii și parlamentarii social-democrați, a reieșit faptul că se impune aplicarea reglementării prețurilor la 
energie și gaze în România, cel puțin pe o anumită perioadă de un an de zile sau chiar mai mult.   

PSD revine cu această soluție, prezentată încă dinainte de a intra la guvernare și repetată la nivel public și în cadrul 
coaliției de guvernare de la începutul anului, deoarece realitatea economică și socială o impune. Piața este profund 
distorsionată și nu oferă variante financiar-suportabile pentru economie, ceea ce înseamnă costuri suplimentare transferate în 
prețurile produselor pentru populație, situație cu care noi nu suntem de acord.  

Specialiștii PSD urmăresc cu atenție evoluțiile din Europa, unde tot mai multe voci importante din economie susțin că, 
după 30 de ani de liberalizare, în actualul context critic, securitatea energetică nu poate fi lăsată la mâna piețelor!                                            

Avem exemple clare la state importante din Uniunea Europeană. Franța naționalizează EDF, cea mai mare companie 
franceză de utilități. Germania a adoptat legislația necesară preluării de către stat a companiilor în dificultate și deja a preluat 
temporar sucursala Gazprom și se pregătește să preia acțiuni de la o altă companie cheie din infrastructura sa energetică – 
UNIPER.  

De aceea, credem că este momentul domnule ministru să constatați că liberalizarea pieței energetice, operațiune derulată 
în timpul guvernării de dreapta 2020-2021, a fost un eșec de proporții care le-a adus românilor doar scumpiri în serie.  

PSD consideră că reglementarea pieței energetice reprezintă un instrument de importanță decisivă în efortul statului de a 
stopa avalanșa scumpirilor. Este o soluție care poate oferi mai mult spațiu Guvernului să se asigure că, la iarnă, oamenii și 
economia vor avea și își vor permite să plătească căldura, electricitatea și carburanții.  

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

*** 
 

Adresată: domnului Sorin-Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
De către: domnul Vasilică Toma, deputat 
Obiectul interpelării: Înfiintarea 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 Guvern.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 24 - 2022  
Săptămâna 12 - 16 septembrie 2022  

 

 

 

45 
 
 

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 sollcite 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  
Incepind 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;  
Circumscripția electorală nr. 24, Iași  
- 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.  
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- 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 
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. 
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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;  

- 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;  
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- 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., partile 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 in imposibilitatea punerii in circulatie.  

In concluzie, clauza numarul 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 ilegala de reziliere a tranzactiei 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    
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;  

Avand in 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 deosebita considerație,  

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

Europa nu va ceda șantajului practicat de Moscova 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
Încă de la începutul crizei energetice, Guvernul României, condus de premierul liberal Nicolae Ciucă, a dispus măsurile 

necesare pentru protejarea populației vulnerabile. Deși România nu este o țară dependentă de gazul rusesc, alte țări din 
Uniunea Europeană sunt, ceea ce, mai mult sau mai puțin, ne afectează și pe noi. Pentru a proteja cât mai bine cetățenii 
europeni, statele membre trebuie să atace cauza primă a acestor efecte nefaste asupra pieței energetice. Prima condiție pentru a 
putea să garantăm securitatea energetică a Europei este să știm foarte bine ce reprezintă compania Gazprom. Ea nu este un 
simplu și obișnuit jucător pe piața energetică liberă, în niciun caz. Gazprom, prin poziția sa dominantă pe care și-a cimentat-o 
de-a lungul ultimelor decenii, reprezintă strict o armă politică în mâna oligarhilor de la Kremlin și o amenințare la adresa 
coeziunii membrilor Uniunii Europene. De fapt, vedem cum zilele acestea, pe fondul intensificării contraofensivei trupelor 
ucrainene, Rusia a demarat o amplă campanie de propagandă pentru a înspăimânta europenii, amenințând cu o iarnă extrem de 
grea. Nimic mai fals! Prin aceste mesaje, Rusia denotă disperare și apelează la singura armă pe care o mai are, anume 
semănarea discordiei în rândul statelor UE și, pe cale de consecință, aplicarea presiunii pe leadershipul european, având în 
vedere „preconizatele” nemulțumiri populare. UE și România nu vor ceda unor astfel de șantaje a căror substanță, în realitate, 
nu se susține pe fapte.  

La întâlnirea miniștrilor Energiei din statele membre UE, convocată de urgență de către Comisia Europeană, s-a discutat 
despre un pachet de cinci măsuri anunțate de președintele Comisiei Europene. O primă măsură care este deja transpusă în 
legislația națională - și este aplicabilă de la 1 septembrie - este recomandarea de a se face economii de 15% din consumul 
general. Această măsură se reflectă asupra consumatorilor casnici prin reducerea plafonului de consum pentru care se aplică 
prețul plafonat de la 300 kWh la 255 kWh (cei 45 kWh reprezentând exact 15%); pentru consumatorii non-casnici, măsura este 
aplicată prin reducerea cu 15% a cantității de electricitate ce reprezintă media consumului din anul anterior, consum pentru 
care se aplică un preț plafonat de 1 leu/kWh. O a doua măsură care a fost deja transpusă în legislația națională, într-o formă 
asemănătoare, este propunerea unui plafon pe veniturile companiilor care vând energie la prețuri mai mari decât se așteptau 
atunci când și-au făcut planurile de afaceri pentru 2022. În România, există o serie de noi contribuții, iar banii astfel colectați 
vor fi utilizați pentru compensarea facturilor în conformitate cu prețurile plafonate prevăzute în OUG 27/2022, încă de la 1 
aprilie 2022. Vom fi mereu pregătiți să facem față oricăror provocări și amenințări, cu atât mai mult cu cât noi, țările membre 
UE, vom merge împreună! 

Vă mulțumesc!         Deputat  
Vetuța Stănescu 

*** 
 

Guvernul României sprijină românii afectați de criza Blue Air 
  Domnule președinte de ședință, 
  Stimați colegi, 
 Situația în care se regăsește în acest moment compania aeriană Blue Air Aviation este de o mare gravitate, fiind 

afectați mii de români ce depindeau sau depind de zborurile acesteia. Pentru a gestiona această problemă, în urma convocării 
celulei de criză pentru rezolvarea situației românilor blocați pe aeroporturi în afara granițelor, premierul PNL, Nicolae Ciucă, a 
solicitat Administrației Fondului pentru Mediu să ridice poprirea pe conturile companiei, și, mai mult, Guvernul României a 
anunțat alocarea a 5 milioane de lei companiei TAROM, pentru a trimite aeronave să aducă acasă românii afectaţi de această 
situație. Ulterior, Guvernul se va îndrepta împotriva acestei companii, pentru a recupera suma de bani, dar şi celelalte restanţe 
pentru care Administraţia Fondului pentru Mediu a pus poprire pe conturi. 
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 Până în acest moment, a ajuns deja în țară prima cursă specială TAROM pentru repatrierea din Israel a aproximativ 
150 de cetățeni români, precum și 189 de pasageri blocaţi în Zakynthos şi Rhodos, afectați de suspendarea zborurilor Blue Air. 
Ministerul Afacerilor Externe a pus la dispoziția cetățenilor români aflați în străinătate, afectați de anularea zborurilor 
companiei Blue Air, o linie telefonică suplimentară, respectiv 004 021 4311 869, în plus față de contactele anunțate deja și 
care rămân disponibile: numărul 004 0751084537 și adresa de email callcenter@mae.ro. Este o măsură care se adaugă în fața 
numărului mare de apeluri primite și a duratei lungi a apelurilor. De asemenea, cetățenii români aflați în această situație pot 
contacta direct cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular, inclusiv apelând numărul de telefon pentru urgențe 
consulare. 

 Această situație în care ne regăsim necesită o atentă gestionare până la momentul în care compania Blue Air își va 
putea relua operațiunile. Vreau să îmi îndrept atenția și către instituțiile abilitate ale statului român, care trebuie să 
supravegheze constant și să notifice de îndată factorul decizional atunci când consideră că există un risc major asupra unui 
sector critic din economia românească. Dacă aceste instituții nu vor da dovadă de mai multă vigilență, ne vom lovi constant de 
episoade precum City Insurance sau Blue Air, ceea ce, în opinia mea, este inadmisibil. Securitatea economică a țării noastre va 
fi pusă la încercare zilnic, atât timp cât cei plătiți să o păzească nu își vor face datoria în mod adecvat.  

Vă mulțumesc!          Deputat 
Bogdan Iulian Huțucă 

*** 
 

Securitatea energetică a României este asigurată. 
Guvernul Ciucă a luat cele mai bune măsuri! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
E îngrijorător faptul că unii politicieni din România, cu o responsabilitate fragilă sau absentă, încearcă să inducă un 

sentiment de panică nejustificat în societatea românească. Acuzații false și zvonuri nefondate privind capacitatea țării noastre 
de a traversa cu bine anotimpul rece sunt infirmate în totalitate de realitatea din economie.  

Astfel, celor care spun că nu vom avea gaze la iarnă le vom arăta depozitele naționale de gaze naturale care sunt deja 
încărcate cu circa trei sferturi, iar până în luna octombrie acestea vor fi umplute mai mult de 80% din capacitate. Celor care 
spun că vom rămâne fără curent electric le vom arăta creșterile producției naționale din ultima perioadă, atât din energia 
hidroelectrică, fotovoltaică, cât și din cea termoelectrică. Niciun român nu trebuie să se îngrijoreze cu privire la securitatea 
energetică a țării, pentru că ea este asigurată. 

De asemenea, alți iresponsabili au indus o stare de teamă că Guvernul nu va sprijini cetățenii și economia pentru a putea 
acoperi costul facturilor. Uite că și aceste știri false, rău-intenționate aș spune, sunt infirmate de măsurile Guvernului Ciucă, 
prin care prețul energiei electrice și al gazelor naturale este plafonat tot anotimpul rece, consumatorii cu venituri mici sunt 
protejați și operatorii economici vor avea un preț plafonat, mai mic decât cel din piață și foarte sigur pentru următorul an.  

Stimați colegi,  
În ciuda știrilor false și al acuzațiilor nefondate, Guvernul Ciucă a reușit să protejeze consumatorii români în fața crizei 

energetice profunde. De asemenea, Guvernul Ciucă a reușit în doar câteva luni să deblocheze proiecte majore de investiții în 
domeniul energetic, fie că vorbim despre exploatarea gazelor de la Marea Neagră, fie că vorbim despre parteneriatul cu Statele 
Unite ale Americii în domeniul energiei nucleare, fie că vorbim despre noi capacități naționale de producție a energiei electrice 
din surse regenerabil.  

În câțiva ani de zile vom culege roadele acțiunilor și măsurilor luate de Guvernul Ciucă, aceasta însemnând o producție 
mai mare de resurse energetice, o independență energetică națională certă, prețuri mai mici la facturi și o contribuție 
substanțială la competitivitatea economiei românești. Am încredere că românii au înțeles responsabilitatea Guvernului codus 
de Nicolae Ciucă și că încrederea în acțiunile Guvernului este tot mai mare. 

Vă mulțumesc,      
Deputat 

Dumitru Rujan 
*** 
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Plafonarea prețului gazului rusesc este o măsură necesară 
 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Săptămâna trecută, la întâlnirea de la Bruxelles a miniștrilor Energiei din statele membre UE, convocată de urgență de 

către Comisia Europeană, s-au discutat măsurile pe care Europa va trebui să le ia în vederea creșterii rezilienței Uniunii 
Europene în fața șantajului energetic practicat de Rusia. În mandatul pe care l-a avut din partea Guvernului, ministrul Virgil 
Popescu a afirmat că, în ceea ce privește măsurile de intervenție pe termen scurt, România susţine plafonarea preţului de 
achiziție la gazul natural la nivelul UE, inclusiv la cel importat din Rusia, sens în care România a subliniat importanţa activării 
Platformei Energetice Europene pentru achiziţia în comun a gazelor naturale astfel încât să se asigure o distribuţie echitabilă a 
volumelor suplimentare de gaze şi LNG atrase către UE.  

Reamintesc că propunerea de plafonare a prețului la gazul rusesc a existat încă din iulie, însă teama i-a cuprins pe 
europeni în momentul în care Rusia a anunțat că va stopa total livrările de gaz și i-a făcut să reconsidere (nefondat) sancțiunea. 

Măsura plafonării prețului la achiziția gazului rusesc este cea corectă. Rusia nu poate opri pur și simplu livrarea de gaz 
către Uniunea Europeană. Asta ar însemna un act suicidal din partea conducerii de la Kremlin, industria producătoare de gaz 
fiind afectată semnificativ pe termen scurt și lung; mai mult, ar însemna că Rusia și-ar impune o sancțiune atât de drastică, 
asupra căreia nici europenii nu au putut ajunge la un acord. Singurul mod prin care Rusia poate hărțui Europa este prin 
reduceri scurte și temporare de aprovizionare cu gaz, care vor alimenta o panică generalizată, ceea ce face în acest moment 
propaganda Kremlinului. Actualmente, Forțele Armate Ucrainene seamană teroare în rândul cotropitorilor ruși de pe teritoriul 
său. Tocmai de aceea Moscova are nevoie de diviziune în rândul europenilor. Este singura armă pe care o mai are, frica 
generalizată însemnând sprijin mai redus pentru efortul de apărare ucrainean și indecizie privind viitoare sancțiuni asupra 
Rusiei. Avem nevoie de raționalitate și calm, iar plafonarea prețului la achiziția gazului rusesc este cea mai bună și eficientă 
măsură. Mai mult, fiecare țară UE, dependentă de gazul rusesc, este protejată de hărțuirea Gazpromului printr-un mecanism de 
solidaritate între statele europene. Trebuie să fim mai uniți decât oricând, deoarece această iarnă se anunță decisivă pentru 
reziliența Ucrainei și a societății pe care ne-o dorim cu toții. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Ervin Molnar 
*** 

Sesiunea parlamentară de toamnă 
 
Odată cu începerea noii sesiuni, parlamentarii Partidului Național Liberal au stabilit prioritățile legislative pentru 

următoarea perioadă, Programul Național de Redresare și Reziliență fiind în continuare proiectul principal în jurul căruia 
trebuie să concentrăm mare parte din activitatea noastră. Transpunerea în legislație și adoptarea in procedură de urgență a 
proiectelor care sunt jaloanele PNRR sunt obiectivele pe care fiecare deputat trebuie să le urmărească, astfel încât România să 
poată beneficia de fondurile alocate prin acest program. 

De asemenea, prioritate este considerată și adoptarea pachetului de legi ale justiţiei. În acest sens, a fost făcut un prim  
pas  prin înființarea ”Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor și Senatului pentru examinarea iniţiativelor legislative 
din domeniul justiţiei”, comisie care a început deja activitatea și al cărei președinte este liderul Grupului PNL din Camera 
Deputaților, dl Gabriel Andronache. 

Lista de priorități legislative continuă cu Pachetul de legi privind educația, Pachetul Legilor siguranței naționale, 
reglementarea finanțărilor externe în domeniul activităților sportive, reglementarea contractelor atipice de muncă, generatoare 
de locuri de muncă și normarea posibilităților oferite angajaților de a forma forța de muncă, precum și Legea bugetului de stat 
și Legea Bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023.  

Una dintre inițiativele legislative la care doresc să fac referire și care va fi susținută în această sesiune se referă la 
modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin care se 
reglementează cheltuielile de deplasare pentru transportul între localități pentru angajaţii administraţiei publice locale.  
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 Înainte de a fi deputat am fost primar și știu cât de important este să lucrezi  alături o echipă de profesioniști. De aceea, 
am semnat, în calitate de inițiator, această propunere care are în vedere introducerea posibilităţii autorităţilor administraţiei 
publice locale din mediul rural de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei 
funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primăriei. 

Este un demers important, care vine în ajutorul profesioniștilor din administrația publică locală, posibilitatea decontării 
cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajaţii din mediul rural îşi au domiciliul și cea în care se 
află locul de muncă al acestora fiind un stimulent necesar, care are rolul de a asigura creşterea calităţii serviciilor publice. 

În încheierea declarației mele, doresc să le mulțumesc încă o dată  colegilor deputați pentru faptul că m-au ales în 
funcția de vicelider al Grupului PNL din Camera Deputaților. Așa cum mă cunoasteți, voi rămâne devotată valorilor liberale și 
voi continua să servesc interesele cetățenilor României și cu prioritate pe cele ale sucevenilor mei pe care, cu mândrie, îi 
reprezint în Parlament! 

Deputat 
Angelica Fădor 

*** 
 

Statul român trebuie să protejeze sectorul de alimentare cu apă 
 Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Securitatea energetică a românilor este, în momentul acesta, prioritatea numărul unu a legislativului și executivului 

român. Iarna care se apropie trebuie să ne găsească pregătiți pentru a face față oricărui scenariu. Pentru aceste considerente, 
Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență 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 Ordonanța de Urgență nr. 119/2022 în 
scopul reconsiderării unor elemente ale schemei de sprijin în vederea asigurării la nivel unitar a acesteia către toți operatorii 
din piața de energie.  

Totuși, OUG 119/2022 prezintă o lacună extrem de importantă, anume excluderea operatorilor regionali de apă și 
canalizare din categoria clienților finali ce pot beneficia de plata unui preț final plafonat de către furnizorul de energie 
electrică. Prin urmare, atât operatorii, cât și utilizatorii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din țară vor fi 
nevoiți să suporte prețul total al energiei electrice facturat de furnizor, fără a putea beneficia de măsurile active de protecție 
promise de Guvernul României. Această situație ar afecta în mod negativ piața operatorilor de apă și canalizare, dar mai ales 
cetățeanul român beneficiar al serviciilor oferite de aceștia prin:  

- Creșterea tarifelor pentru serviciile de apă și canalizare suportate de către populație și afectarea gravă a gradului de 
suportabilitate a acestor tarife de către populație;  

-Blocarea proiectelor cu finanțare europeană și scăderea drastică a absorbției fondurilor europene de către OR;  
- Imposibilitatea conformării OR la implementarea actelor legislative europene, a directivelor în domeniul apei, care 

intră în vigoare în ianuarie 2023; 
- Imposibilitatea implementării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a României 2030 și a țintelor asumate de către 

România și afectarea gravă a indicatorilor referitori la calitatea vieții.  
În considerarea celor mai sus expuse, am depus un amendament la comisia pentru energie, infrastructură energetică şi 

resurse minerale din Senat, comisie raportoare pentru OUG 119/2022, prin care operatorii regionali ai serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare sunt incluși în categoria clienților finali ce pot beneficia de plata unui preț final plafonat de către 
furnizorul de energie electrică, astfel eliminând riscul ca populația să fie afectată de creșteri mari de tarife sau raționalizarea 
apei. În calitatea mea de deputat în Parlamentul României îmi voi face întotdeauna datoria față de cetățeni și voi lupta mereu 
pentru a proteja interesele lor, mai ales în această perioadă dificilă. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Florin Claudiu Roman 
*** 
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Antidotul populismului: bani sub formă de investiții injectați în economie! 
 
Crizele cu care ne confruntăm în ultima perioadă, de la inflație la prețurile din energie, consecințele produse de 

pandemie asupra economiei, războiul de la granițe. aduc în spațiul politic și public românesc apeluri la naționalizări, la 
imixtiunea brutală a statului piața liberă. Cei care oferă astfel de soluții, cadouri otrăvite, dovedesc o lipsă uluitoare de 
responsabilitate. Mercurialul comunist și economia centralizată nu reprezintă în nici un fel un răspuns adecvat zilelor noastre. 
Să crezi că metode care au adus foametea și frigul în alte epoci ar da rezultate azi, înseamnă să fii inconștient, dacă nu și 
ticălos. 

Guvernarea actuală are alte metode la îndemână de a contracara efectele atât de mari ale crizelor contemporane. Un 
exemplu îl constituie cel mai mare buget de investiții din ultimii 32 de ani pe care România îl are la dispoziție în acest an. 
Plafonarea facturilor are, de asemenea, un impact direct în stăvilirea inflației, care altfel ar fi atins, în lipsa acestei măsuri, 
peste 20%, așa cum o arată calculele BNR. Măsuri pompieristice, de genul dictării prețurilor, au un singur rezultat: penuria. 
Într-o economie de piață, nimeni nu își permite să vândă în pierdere. Fantasmagoriile își au locul în cărți poate, dar nu în viața 
reală. 

Că s-au întârziat prea mult anumite investiții în zona de energie (dar nu lunile acestea, ci în ultimele decenii), că 
birocrația ne sufocă de-a dreptul de multe ori și investițiile se derulează prea încet pentru viteza societății actuale, că am 
întârziat prea mult unele reforme – acestea sunt critici valide și cred că, realmente, pentru prima dată, și prin jaloanele asumate 
prin Planul Național de Redresare și Reziliență, avem șansa de a le rezolva. 

Deciziile luate pe genunchi, populismul de dragul unor voturi iluzorii, intervenția brutală în mecanismele pieței – 
acestea sunt greșeli pe care PNL (partid aflat la guvernare și care deține și funcția de Premier, în persoana Președintelui său, 
Nicolae Ciucă) nu le va face. Pentru că nota de plată ar fi usturătoare, iar rezultatele ar fi invers decât scopul anunțat.  

În locul unor intervenții în piață, Guvernul are în continuare soluția liberală: cât mai mulți bani pentru investiții. 
Pachetul de măsuri „Sprijin pentru România” prevede că 60% din fonduri sunt destinate investițiilor în economie și sprijinirea 
locurilor de muncă. Guvernul pregătește, suplimentar, mobilizarea a aproximativ 90 miliarde de euro (10 miliarde euro mai 
sunt din perioada de programare 2014-2020 care se termină în 2023 și 80 miliarde de euro provin din PNRR și din perioada de 
programare 2021-2027). Este răspunsul corect și eficient pentru a răspunde crizelor de azi. Mai ales că ne vor asigura ziua de 
mâine! 

Deputat 
George Șișcu 

*** 
 

Mihai Cimpoi - 80 de ani. Sub semnul lui Eminescu și al Reîntregirii 
 
Se cuvine să îl omagiem, în Parlamentul României, la împlinirea a 80 de ani, pe Mihai Cimpoi, una dintre figurile 

emblematice ale românismului de mai bine de jumătate de secol încoace.  
Academician, luptător pentru Limba Română și pentru Reunire, critic și istoric literar, eminescolog, redactor literar, 

eseist, președinte al Uniunii Scriitorilor din Basarabia, Mihai Cimpoi vine în cultura română din descendența enciclopediștilor 
Hasdeu și Iorga. 

Născut în România Mare, în 1942, din tată căruia sătenii îi spuneau Ilie Românul, Mihai Cimpoi avea să deschidă cu 
adevărat ochii în lume în satul său din Basarabia aflată sub ocupație sovietică. Împotriva terorii regimului, a înțeles devreme că 
este român și s-a purtat ca atare, de multe ori suferind consecințele faptelor sale. 

În anii din urmă, Mihai Cimpoi a primit Ordinul Național „Steaua României”, în grad de Comandor, dar a refuzat 
”Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova, în semn de protest împotriva decorării cu același 
ordin a unui fost prim-secretar bolșevic. 

Aceasta i-a fost de fapt conduita de-a lungul întregii activități. Autoritățile comuniste ale RSS Moldovenească din anii 
60 considerau clubul și cenaclul literar înființate sau conduse de fiul lui Ilie Românul ca fiind ”cuibare de naționalism”, firește 
românesc. Apoi, la începutul anilor 70, semnătura lui a fost interzisă în presa literară, ”din cauza” (de fapt ”datorită”!) 
atitudinii sale ce nu se plia deloc ideologiei ocupanților. 
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Anii 86 - 87 l-au avut pe Mihai Cimpoi în prima linie a mișcării de renaștere națională în Basarabia. A făcut parte din 
acea inegalabilă generație de oameni de cultură și luptători pentru românism și pentru Reunire ce i-a cuprins și pe Grigore 
Vieru, Nicolae Dabija, Ion Ungureanu, Ion Hadârcă, Dumitru Matcovschi, Valeriu Matei, Ion Aldea Teodorovici și mulți alții. 

Născut, cum spuneam, în România Mare, fiul lui Ilie Românul este un luptător pentru România Mare. La Centenarul 
Unirii, aflat în mijlocul oamenilor, în istorica Piață a Marii Adunări Naționale din Chișinău, Mihai Cimpoi își spunea încă o 
dată crezul: ”La 27 martie 1918 s-a produs un act juridic care nu a fost anulat de nimeni, de nicio țară, de niciun guvern, de 
nicio reuniune. Deci, în virtutea dreptului internațional, acel act istoric rămâne un act valid juridic și noi trebuie să facem în 
virtutea acelui act Reunire, acesta e cuvântul. Nu Unire, Unirea a fost, să facem Reunire cu Țara, Reîntregire”. 

”Procesul redobândirii românismului cultural s-a desfășurat sub semnul călăuzitor al lui Eminescu” - avea să sintetizeze 
mai târziu Mihai Cimpoi. 

Sub acest semn a creat o operă impresionantă atât ca întindere, cât mai ales ca valoare. Lista lucrărilor sale este lungă, 
mult prea lungă pentru a încăpea într-o declarație politică. Și mă refer doar la titlurile operelor sale. Trebuie amintite totuși 
măcar două opere fundamentale: „O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia“ și "Mihai Eminescu. Dicționar 
Enciclopedic" - o lucrare monumentală unică.  

Dincolo de operă, Mihai Cimpoi este autorul și însuflețitorul Congresului Mondial al Eminescologilor, lansat în 2012 și 
devenit o tradiție. În septembrie 2022, Congresul l-a omagiat pe Mihai Cimpoi la Chișinău. Parlamentul României îl omagiază 
pe Mihai Cimpoi la București. 

La mulți ani, Mihai Cimpoi!       Deputat 
Elena Hărătău 

*** 
 

Iluminatul trecerilor de pietoni, o măsură care salvează vieți! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Adoptarea legii care obligă administratorii drumurilor publice din România să asigure iluminarea corespunzătoare a 

trecerilor nesemaforizate marcate şi semnalizate corespunzător, cu sisteme inteligente de iluminat tip led cu lumină asimetrică 
pentru crearea unui contrast puternic între trecerea de pietoni și suprafața carosabilului va contribui, cu siguranță, la 
diminuarea numărului victimelor accidentelor rutiere în rândul pietonilor. Trebuie să recunoaștem că, în ciuda înăspririi 
sancțiunilor pentru conducătorii auto, în ciuda îmbunătățirii unor elemente din infrastructura de transport rutier, țara noastră a 
rămas în fruntea clasamentului european privind numărul victimelor accidentelor rutiere. De asemenea, întârzierile în 
modernizarea infrastructurii rutiere a contribuit și ea, în mod suplimentar, la aceste statistici nedorite.  

 Stimați colegi, 
 Trebuie să spunem că la originea acestei legi s-au aflat unele administrații locale din România, de la Suceava, Brașov 

sau Constanța, unde, după realizarea sistemelor de iluminat pentru trecerile de pietoni, numărul victimelor rezultate din 
accidente rutiere a scăzut cu până la 80%. De exemplu, administrația liberală din municipiul Suceava a început să facă aceste 
investiții încă din anul 2019, fără să fie obligată de vreo lege, în acest sens. Acum, când pentru administratorii drumurilor 
publice obligația iluminării moderne a trecerilor de pietoni este însoțită și de sancțiuni, am convingerea că, în următorii ani, 
această măsură se va generaliza la nivelul întregii țări.  

 Stimați colegi,  
  Îi felicit pe toți deputații care au votat această lege, însă cred că suntem cu toții de acord că pentru creșterea siguranței 

rutiere mai sunt încă foarte multe lucruri de făcut. În primul rând, investiții! Nu putem trece cu vederea că țara noastră, grație 
eforturilor Președintelui României și ale guvernelor liberale, are la îndemână oportunități financiare istorice pentru realizarea 
de investiții.  

De aceea, îmi exprim speranța că în anii următori vom avea toate trecerile la nivel cu calea ferată dotate cu bariere 
automate și semnalizări moderne, că pe drumurile naționale se vor realiza investiții suplimentare pentru creșterea siguranței 
circulației, că vom finaliza cât mai multe centuri ocolitoare, pentru a scoate traficul intens de autovehicule din localități și, nu 
în ultimul rând, să avem conectate provinciile istorice ale țării prin autostrăzi moderne, rapide și sigure pentru conducătorii 
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auto români. Mai avem foarte multe de făcut, însă modul în care Parlamentul României a adoptat măsura creșterii siguranței 
pentru pietoni îmi dă încredere că vom realiza toate obiectivele pe care ni le-am propus.   

Vă mulțumesc,  
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

Alternativa Techirghiol: 30 de kilometri de drum, așteptați de mai bine de 30 de ani 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
La tribuna Parlamentului României, revin cu un subiect așteptat de ani de zile, atât de către locuitorii județului 

Constanța, cât și de către turiștii care vizitează în fiecare an litoralul românesc. Este vorba despre Alternativa Techirghiol, 
drumul expres de legătură care va înlesni deplasarea persoanelor și a mărfurilor spre sudul litoralului. 

Despre acest proiect am luat poziții, atât aici, în plenul Camerei Deputaților, cât și în Comisia de Transporturi, precum și 
în spațiul public. Orice zi întârziată pe proiectele de infrastructură ale țării noastre înseamnă o piedică pentru mediul de afaceri, 
pentru dezvoltarea și modernizarea României.  

Domeniul infrastructurii rutiere rămâne unul codaș la nivelul Uniunii Europene, de aceea grăbirea acestor proiecte este o 
prioritate pe care coaliția de guvernare o urmărește cu mare atenție. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Știm cu toții ce înseamnă lunile de vară, când se formează ambuteiaje pe kilometri întregi spre stațiunile României. 

Acest drum expres, autostradă, alternativă sau cum vrem să îi spunem - Alternativa Techirghiol - care are aproximativ 30 de 
kilometri, devine de interes, se pare doar pe timpul sezonului estival.  

În momentul de față, știm că acest proiect se află în derulare, iar conform ultimelor date prezentate de către 
reprezentanții Companiei Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, studiul geotehnic se apropie de finalizare, iar 
certificatul de urbanism urmează să fie revizuit de Consiliul Județean Constanța. După ani de promisiuni și blocaje, putem 
vedea că acest proiect capătă conținut și ne așteptăm ca anul viitor să înceapă licitația pentru executarea lucrărilor la acest 
drum de mare viteză. 

Stimați colegi, 
Angajamentele pentru o Românie dezvoltată și modernă vor fi mereu cântărite prin prisma infrastructurii rutiere. Cu 

fiecare centimetru- nu spun kilometru- de drum realizat în România, înfăptuim așteptările, năzuințele și speranțele a milioane 
de români.  

Alternativa Techirghiol este o soluție scoasă din sertare de către guvernarea PNL și mă bucur că este continuată de 
această coaliție de guvernare, pentru că marile proiecte de infrastructură au nevoie de susținere mare și de un consens politic. 
Dar dincolo de această situație, realizarea acestui proiect va însemna un consens și o soluție pentru multe generații care vor 
veni. 

Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
 

1,5 miliarde de euro – valoarea pachetului de sprijin pentru marii consumatori de energie 
 

În contextul energetic complicat actual, determinat de explozia prețurilor la energie, au venit și primele vești bune 
pentru întreprinderile românești a căror activitate necesită un consum mare de energie. Astfel, este important de știut că a fost 
aprobată, la nivelul Comisiei Europene, schema de ajutor prin care Guvernul Ciucă va putea acorda o compensație parțială 
întreprinderilor mari consumatoare de energie care au fost cele mai afectate de actualele creșteri de prețuri. 

Consider că este vital ca toate acele întreprinderi din sectoarele expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon să beneficieze de această măsură de sprijin pentru a putea face concurenței de pe piața internațională, iar eforturile 
Guvernului Ciucă iată că dau roade! Demersul a fost inițiat de Guvern încă din luna februarie a acestui an când a fost aprobat 
Memorandumul pentru inițierea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și 
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subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în 
prețul energiei electrice în perioada 2021-2030, prin care ministrul energiei a fost mandatat să negocieze în acest sens cu 
oficialii Comisiei Europene.  

Trebuie menționat, totodată, că acest ajutor de stat se va acorda sub forma unor subvenții financiare nerambursabile, iar 
resursele necesare vor fi asigurate din fondurile alocate Ministerului Energiei. Obiectivul nostru este să asigurăm prin acest 
pachet de măsuri condițiile necesare pentru menținerea competitivității întreprinderilor din România, sprijinirea 
consumatorului industrial final în fața creșterii facturilor la energie, dar și să limităm rata șomajului și să protejăm forța de 
muncă cu grad înalt de calificare în aceste sectoare industriale. 

Așa cum am mai spus în repetate rânduri, PNL este conștient că doar prin sprijinirea mediului economic vom putea face 
față mai ușor provocărilor majore de pe piața energetică de la nivel mondial. Partidul Național Liberal rămâne același partener 
de încredere pentru mediul de afaceri, iar toate aceste măsuri economice sunt gândite pentru a asigura dezvoltarea economiei 
românești și pentru a garanta stabilitatea locurilor de muncă! 

Prin noi înșine pentru România!       Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
Într-o piață unică europeană, consumatorul român are nevoie de mai multă protecție! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Se spune, pe bună dreptate, că eventualele abuzuri la care sunt supuși consumatorii dintr-o țară depinde de cât de 

riguroasă este legislația națională care ar trebui să le protejeze drepturile acestora și de cât de vigilente sunt autoritățile care 
trebuie să aplice legea. Din păcate, această situație se verifică tot mai frecvent și tot mai intens în România, unde consumatorul 
român simte tot mai puternic că nu-i sunt respectate drepturile, ci este chiar batjocorit, iar protecția furnizată de autoritățile 
competente este cel mult simbolică.  

Stimați colegi, 
În acest an, mii de români din țară și din străinătate au fost batjocoriți de companii aeriene cu sedii în alte state 

europene, fiind abandonați pe aeroporturi, cu familii și copii. Companiile au refuzat să le acorde asistență, să le ramburseze 
prețul biletelor sau să le acorde compensațiile financiare obligatorii în Uniunea Europeană. Față de această situație, autoritatea 
competentă din România nu a putut decât să dea din umeri neputincioasă invocând că respectivele companii nu au sediul în 
țara noastră și că excede competenței lor.  

De asemenea, situațiile batjocoritoare la adresa consumatorilor români le poți întâlni în majoritatea domeniilor: 
operatori care modifică unilateral prețul contractelor, furnizori de utilități care ”greșesc” valoarea facturilor, comercianți care 
pun pe piață produse de folosință îndelungată de slabă calitate, pentru care nu există unități de service, comercianți care vând 
brânză care nu a văzut niciodată laptele și lista poate continua.  

Pentru unii politicieni, aceste lucruri pot părea lucruri neimportante. Pentru români, însă, sunt lucruri care le amărăsc 
viața cotidiană și le deteriorează standardul de viață. Am auzit la un moment dat o declarație a unui politician care spunea pe 
un ton arogant că românii să nu mai circule cu acele companii economice, ci să cumpere bilete la marile companii aeriene de 
linie. E ca și cum ai spune unui român cu venituri modeste, că dacă n-are bani de pâine, atunci să-și cumpere cozonac.  

Stimați colegi, 
Cred că Parlamentul trebuie să înceapă un amplu proces de reevaluare a legislației privind protecția consumatorilor 

români. Suntem mult prea săraci ca să mai fim și înșelați și nedespăgubiți. De aceea, vă fac cunoscut faptul că mi-am asumat 
ca prioritate legislativă să demarez consultări și dezbateri pe marginea modificărilor și completărilor necesare în materie de 
protecție a consumatorilor și de consolidare a competențelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, astfel 
încât, orice agent economic, orice comerciant care vinde bunuri sau prestează servicii către români, să respecte aceleași 
standarde de calitate ca în statele dezvoltate din Uniunea Europeană. Numai așa vom reuși să generăm mai multă încredere în 
instituțiile statului român.  

Vă mulțumesc,          Deputat 
Valentin-Ilie Făgărășian 

*** 
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Soluționarea problemei urșilor din județul Buzău 
O chestiune de siguranță publică 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Principala funcție a unui stat este de a fi capabil să garanteze securitatea cetățenilor săi. În fond, acest principiu stă și la 

baza contractului social dintre cetățean și stat. Cetățeanul renunța la o parte din libertatea sa în favoarea statului, iar statul, în 
schimbul acestei cedări de libertate, trebuie să îi garanteze cetățeanului deplina protecție, prin instituțiile ce veghează la 
impunerea și respectarea legii și a ordinii publice. Din păcate, de câteva săptămâni încoace, locuitorii din județul Buzău nu se 
mai simt în siguranță atunci când își părăsesc casele. Cauza instalării sentimentului de frică în rândul buzoienilor o reprezintă 
repetatele atacuri ale urșilor, care au căpătat o frecvență zilnică.   

Când analizăm pârghiile prin care putem interveni asupra unei astfel de probleme, izvorul de drept primar îl reprezintă 
Directiva 92, cunoscută ca „Directiva Habitate”. Acest act normativ își propune să contribuie la asigurarea biodiversității în 
Uniunea Europeană, prin conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică. În cadrul acestei Directive, 
în anexa IV, este desemnat și ursul brun ca specie de animal cu importanță comunitară care are nevoie de protecție strictă. Cu 
toate acestea, aceeași Directivă oferă, la articolul 16, sediul materiei pentru derogări de la scopul său. Printre scopurile pentru 
care se poate deroga de la Directiva Habitate regăsim rațiuni ce țin de protejarea sănătății și siguranței publice sau pentru alte 
motive cruciale de interes public major, inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic. Pe baza acestei Directive, și sub 
presiunea evenimentelor de o gravitate ce nu mai puteau suporta amânare, în legislația românească a apărut Ordonanța de 
Urgență nr. 81/2021 cu scopul de a proteja populația de atacurile urșilor. 

În vederea aplicării normelor din Ordonanță, ministrul Mediului a emis ordinul 723/2022, în acesta precizându-se un 
număr de 220 de exemplare de urs, reprezentând numărul maxim de derogări aplicabile la nivel național. Pentru județul Buzău 
s-au aprobat doar 3 derogări. Directiva Habitate oferă suficientă flexibilitate pentru a permite gestionarea necesară a 
populațiilor de urși, inclusive prin control letal, cu condiția ca acestea să se afle într-o stare favorabilă de conservare. Deși nu 
avem date oficiale de la minister, majoritatea estimărilor pendulează între 6000 și 7000 de exemplare de urs brun pe teritoriul 
României. Spre comparație, Finlanda, cu aproximativ 2400 de exemplare raportate pe anul 2020, a alocat o cotă de văntătoare 
de 457 de urși pentru sezonul 2021-2022. Așadar, procentual vorbind, Finlanda a alocat un procent de 20% din totalul 
populației de urși ce pot fi recoltați, față de România care a alocat un procent de 3-4%.  

Neglijența de care dă dovadă în această chestiune Ministerul Mediului este impardonabilă. Zilnic, românilor le este pusă 
în pericol viața din cauza lipsei de fermitate cu care este tratată o problemă de cea mai mare gravitate posibilă. Sper că domnul 
ministrul Tanczos Barna realizează faptul că, în același timp, se joacă cu viețile românilor, dar erodează și autoritatea statului 
român, arătând că acesta nu are capacitatea, nici măcar normativă în cazul de față, de a-și proteja cetățenii și patrimoniul 
acestora. Ar fi timpul ca domnul ministru să mai arunce un ochi și la ceea ce se petrece în spațiul extracarpatic, nu doar în 
regiunea intracarpatică. Viața și siguranța cetățenilor români este mai importantă decât orice. Nicio viață de animal nu poate fi 
pusă mai presus de viața unui român. Prin urmare, sper ca Ministerul Mediului să vină cu datele necesare, să vedem care este 
adevărata populație de urși din România, care este numărul agreabil pentru conservarea speciei și să stabilim cotele de 
recoltare într-un mod realist și adecvat, astfel încât corecțiile necesare să fie aplicate, iar siguranța cetățeanului român să nu 
mai fie pusă în pericol.  

Vă mulțumesc!        Deputat 
Gabriel-Ioan Avrămescu 

*** 
Declarație politică 

Stimați colegi,  
Dispariția unui reper de noblețe așa cum a fost regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este o bornă istorică. Traversăm 

aceste zile și încercăm momente de reflecție asupra unei moșteniri incomparabile privind echilibrul, răbdarea și umanismul. 
Agitația cotidiană face o pauză, este un moment de suspensie a istoriei, timpul s-a oprit în loc pentru a oferi un omagiu unuia 
dintre cei mai iubiți și longevivi lideri pe care i-a avut vreodată omenirea.  
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Avem nevoie de aceste clipe pentru a reflecta la valorile pe care suverana Marii Britanii le-a oferit constant întregii 
lumi. O putem onora cu adevărat dacă internalizăm curajul, răbdarea, calmul, inteligența și înțelepciunea, căldura sufletească și 
spiritul jovial pe care Elisabeta a II-a lea întrupat.  

Dacă ne-am plâns de lipsă de lideri la nivel mondial, atunci i-am făcut o nedreptate pentru că Elisabeta a II-a a fost un 
lider inconfundabil și incontestabil. Voci avizate afirmă astăzi că exemplul ei va fi inegalabil.  

Deopotrivă discretă și implicată, cu un tact remarcabil, cu o ținută mereu impecabilă, suverana Marii Britanii din ultimii 
70 de ani a ținut la cele mai înalte standarde simbolistica monarhiei stârnind și admirația celor mai aprigi republicani.   

Elisabeta a II-a a impresionat constant prin naturalețea și profunzimea cu care înțelegea oamenii, prin modul dezarmant 
de firesc în care căuta să interacționeze cu oamenii obișnuiți. Cei mai mulți englezi (de altfel, marea majoritate a oamenilor) au 
cunoscut-o doar pe Elisabeta a II-a ca Regină a Marii Britanii și a Irlandei de Nord.  Suverana a reușit cu tact să modernizeze 
monarhia engleză și să o adapteze schimbărilor culturale din ultimii 70 ani. De exemplu, este prima regină a cărei încoronare a 
fost filmată în totalitate sau care a acceptat să transmită un mesaj televizat de Crăciun.  

A jucat în desene animate (Paddington Bear) sau în sketch-uri, cum e cel de deschidere a Jocurilor Olimpice de la 
Londra din 2012 cu James Bond (Daniel Craig). A făcut peste 260 de vizite internaționale și avut 95 de vizite de stat din 115 
țări, ceea ce i-a adus și ”titlul” de șeful de stat care a avut cele mai multe întâlniri diplomatice din lume.  

La Palatul Buckingham, a primit lideri precum președintele J.F. Kennedy, Nelson Mandela sau 5 Papi ai Bisericii 
Catolice. A avut o căsătorie fericită cu Prințul Filip, fost prinț grec care a renunțat la o carieră marină pentru a se dedica 
Reginei și națiunii britanice, pe care Elisabeta a II-a l-a numit ”puterea și stabilitatea” sa.  

Împreună, au avut 4 copii și au rămas împreună până în 2021, când Filip a murit. A iubit câinii, în special pe ultimii 2, 
Corgis și Dorgis. De la vârsta de 7 ani, a avut peste 30 de câni de care a avut grijă.    

Elisabeta a II-a și-a iubit și protejat familia cu toate puterile și a stat departe de orice fel de rătăciri omenești care ar fi 
condus monarhia spre scandaluri care să afecteze casa regală. Mai mult decât orice alt monarh, regina Marii Britanii a reușit să 
conserve și să valorifice din imaginea regalității valorile simbolice de mare durată și profunzime.  

Regina Elisabeta a II-a a fost și va rămâne imaginea vie a unei vieți care a întruchipat un îndemn către păstrarea 
speranței – și asta este una dintre cele mai frumoase și mai nobile moșteniri pe care ni le lasă un lider de necontestat, 
deopotrivă iubit, admirat și respectat. 

Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
Măsurile adoptate de Guvernul Ciucă aduc perspective îmbucurătoare  

privind creșterea economică și revenirea la normalitate 
 
Guvernul condus de primul-ministru liberal Nicolae Ciucă își îndeplinește conștiincios angajamentele luate în fața 

românilor prin programul de guvernare. Acest fapt este susținut de realitate, care indică, fără echivoc, că economia României 
este în creştere.  

Reaşezarea prognozei vine după ce Institutul Naţional de Statistică (INS) a publicat detaliile creşterii economice, care 
este de 5,8% în prima jumătate din 2022, prin comparaţie cu aceeaşi perioadă din 2021. Evoluția ascendentă este determinată 
de decizia Executivului de a injecta 3,9% din PIB în economie în ultimele cinci luni ale anului în curs, având ca scop atingerea 
obiectivului de deficit bugetar. 

În ceea ce privește politica monetară, conducerea Băncii Naţionale a hotărât, printre altele, păstrarea controlului ferm 
asupra lichidităţii pe piaţa monetară, precum şi menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii pentru 
pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.  

Această prognoză pozitivă vine să contrabalanseze creșterea ratei anuale a inflaţiei din ultima perioadă, a cărui ritm a 
mai încetinit însă, aşa cum s-a anticipat, urcând la 15,05 la sută. Cea mai mare parte a nivelului ascendent al inflației a fost 
determinată de influenţa noilor scumpiri ale alimentelor procesate şi combustibililor, rezultat al majorării consistente şi peste 
aşteptări a prețului energiei electrice şi a gazelor naturale. 

Influenţe adiţionale au venit și de pe segmentul ascensiunii cotaţiei ţiţeiului, pe fondul războiului din Ucraina şi al 
sancţiunilor asociate, dar şi ca efect al întăririi dolarului american în raport cu euro.  
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În același timp, ultimele date statistice prezentate de INS reconfirmă dinamica activității economice, o contribuție 
notabilă  fiind determinată, în principal, de creșterea considerabilă a consumului privat. 

Prognoza actualizată evidenţiază perspectiva plafonării ratei anuale a inflaţiei în trimestrul III al anului curent şi a 
descreşterii ei ulterioare, în mod gradual, dar pe o traiectorie revizuită moderat în sens ascendent.  

Pe de altă partea, Guvernul a elaborat Programul de iarnă, inițiat de Ministerul Energiei, și a pus la punct elementele 
noilor măsuri guvernamentale de protejare a populației și agenților economici de efectele creșterii prețurilor la energie și gaze 
naturale, printr-o Ordonanță de Urgență. Executivul a luat toate măsurile pentru a avea stocurile necesare pentru încălzire, 
astfel încât în această iarnă să nu fie probleme, nici pentru oameni, nici pentru economie.  

 
Deputat 

Cristina Burciu 
*** 

Proiecte importante de mediu vor primi finanțare din PNRR 
 
De-a lungul anilor fiecare dintre noi am simțit prezența fenomenelor meteorologice extreme, de la secete devastatoare 

până la inundații grave, astfel încât a devenit necesară o abordare integrată a eforturilor de atenuare și adaptare la efectele 
schimbărilor climatice.  

La nivel european se lucrează la evaluarea riscurilor climatice și la accelerarea măsurilor de adaptare pentru creșterea 
rezilienței statelor membre în fața crizei climatice. Dat fiind că pandemia de Covid-19 ne-a reamintit că o bună prevenție poate 
evita consecințe iremediabile, noul instrument de redresare european, Planul Național de Redresare și Reziliență, reprezintă un 
„colac de salvare” pentru fiecare țară care are în vedere realizarea de investiții și modernizare, implicit pentru România. 

Prin urmare, datorită fondurilor din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru investițiile în 
managementul pădurilor, al deșeurilor și în transformarea digitală, au fost semnate recent contractele de finanțare între 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) și instituții de specialitate în domeniu.  

Astfel, primul contract de finanțare este încheiat cu RNP (Regia Națională a Pădurilor) – Romsilva și are în vedere 
efectuarea de lucrări de corectare a torenților pentru reducerea riscurilor generate de viituri torențiale în bazinetele amplasate 
în fondul forestier național administrat de Romsilva. Proiectul are o valoare de 109.560.000 lei fără TVA și este aferent 
„Investiției 5 - Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate  de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse unor astfel 
de fenomene”, din „Componenta 2 PNRR -Păduri și protecția biodiversității”. 

Primul pas presupune realizarea cadrului pentru lucrările de modernizare care vizează protecția împotriva inundațiilor: 
refacerea a cel puțin 6 structuri deteriorate de reținere a aluviunilor pentru a instala măsuri longitudinale (scări de pești și debit 
ecologic), respectiv construirea a cel puțin 30 de construcții aluvionare noi, inclusiv scări de pești și debit ecologic, cu o 
înălțime maximă de 5 m. 

De asemenea, cel puțin 4 ha de teren vor fi refăcute prin reîmpădurire sau construire de garduri de vegetație și cel puțin 
30 km de albii torențiale vor fi restaurate.  

Cel de-al doilea contract de finanțare este încheiat cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului și are drept scop 
achiziția de echipamente de monitorizare a calității aerului, radioactivității și zgomotului. Proiectul are o valoare de 74.700.000 
lei fără TVA și are drept termen de finalizare trimestrul 2 din 2025.  

Conform declarațiilor Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tánczos, vor fi achiziționate 513 echipamente de 
monitorizare a calității aerului, radioactivității și zgomotului, în vederea colectării și transmiterii concentrațiilor de poluanți. 
Datorită noilor echipamente va crește nivelul de precizie a măsurării calității aerului, radioactivității mediului și a zgomotului 
ambiant. De asemenea, cu ajutorul unei aplicații, colectarea concentrațiilor de poluanți în mediul înconjurător va fi realizată la 
nivel național, respectiv se va realiza transmiterea acestora către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Euratom.  

Ultimul contract de finanțare este semnat cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului și are o valoare de 
29.879.959,54 lei fără TVA. Proiectul are în vedere achiziția de servicii publice de mediu digitalizate pentru ANPM (Agenția 
Națională pentru Protecția Mediului).  

Finanțarea va acoperi implementarea unui sistem informatic integrat pentru susținerea dezvoltării durabile, 
îmbunătățirea infrastructurii și calității mediului, precum și conservarea biodiversității.  
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Astfel, până în 2026 se vor digitaliza 32 de servicii publice din domeniul mediului, fiind incluse: transmiterea datelor și 
informațiilor pentru inventarele emisiilor, raportarea aferentă Natura 2000, gestionarea registrelor de mediu, a procedurilor de 
notificare și autorizare, precum și a permiselor, scopul fiind raționalizarea serviciilor de gestionare a deșeurilor pentru cetățeni 
și întreprinderi.  

Toate aceste proiecte care vor primi finanțare prin PNRR constituie pași esențiali în pregătirea unei Românii care să 
facă față provocărilor de mediu actuale și viitoare!  

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
Regina Elisabeta a-II-a, un model de leadership 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Domnule președinte de ședință, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Stimați colegi, 
Monarhia britanică se află în perioada de doliu național, în cinstea Majestății Sale Regina Elisabeta a-II-A, personalitate 

marcantă a istoriei noastre contemporane. 
Regina Elisabeta a-II-a  a fost un model de leadership,atentă la nevoile poporului sau, elegantă în ținuta și discursul sau 

a urmărit angajarea sa deplină în slujba țării și a poporului său iubit. 
Gratia, eleganta, feminitatea si bunatatea pe care le emana la fiecare eveniment public a determinat admiratia supusilor 

britanici dar si a sefilor de stat si de guverne din intrega lume. 
Determinarea cu care a luptat pentru a pastra unita societate britanica in momente de cumpana cum a fost cel de al 

doilea razboi mondial, impartialitatea de care a dat dovada in relatiile cu institutiile statului Guvern si Parlament au facut din 
Majestatea Sa un reper in viata politica britanica si mondiala. 

Activitatea sa prodigioasa in slujba tarii, legatura stransa pe care a avut-o cu Romania datorita legaturii de rudenie cu 
Majestatea Sa Regele Mihai au consolidat relatiile politice dintre cele doua state. 

Intreaga lume aduce un ultim omagiu Majestatii Sale si transmitem familiei regale si poporului britanic, sincere 
condoleante. 

Romania se bucura de aprecierea si sustinerea Majestatii Sale Regele Charles al-III-lea care este un promotor al 
proiectelor ce vizeaza conservarea mediului si arhitecturii autentice din satele romanesti. 

Imi exprim admiratia si omagiez personalitatea Reginei Elisabeta a-II-a, istoria va fi mai bogata reflectand asupra 
activitatii sale publice. 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Oana Ozmen 

*** 
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 Întrebări 
 

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

Situaţia alarmantă a minorelor care rămân însărcinate 
Stimată doamnă ministru, 
Vă supun atenţiei drama miilor de fetiţe şi adolescente din România, care, prea tinere şi nepregatite fiind, atât emoţional, 

cât şi financiar, ajung implacabil în faţa deciziei capitale: naştere sau avort. Este vorba despre o dilemă complexă, foarte dificil 
de soluţionat corespunzător, care apare la o vârstă puţin mai mare decât cea a jocului cu păpuşile. Emoţia naşterii sau miracolul 
vieţii, cum l-ar numi specialiştii, este un subiect cu care se confruntă, din nefericire, fete cu vârste tot mai mici în România, 
începând chiar de la nouă ani!  

Conform statisticilor, situația este extrem de îngrijorătoare, mii de tinere până la 18 ani rămânând anual însărcinate, iar 
alte sute au vârsta cuprinsă doar între 11-14 ani. 

După cum știți cu siguranță, fenomenul minorelor care rămân însărcinate este extrem de alarmant pentru autorităţile 
abilitate să vegheze asupra diminuării acestuia. Dezvoltarea actuală mult prea rapidă în rândul tinerilor, lipsa educaţiei sexuale 
în şcoli şi starea de sărăcie a părinţilor sunt unele dintre motivele care conduc la extinderea acestui proces nedorit, care ne 
plasează printre primele locuri din Europa la acest capitol. 

Având în vedere statisticile contradictorii existente pe acest subiect, vă întreb cu respect doamnă Ministru: 
1. Care este numărul oficial şi real de minore care au născut în anul 2021, precum şi în primul semestru din acest an, în 

România, şi specific în judeţul Cluj? 
2. Există o statistică referitoare la minorele care au făcut întrerupere de sarcină, şi dacă da, care este cifra acestora, atât 

la nivel naţional, cât şi în judeţul Cluj? 
3. Câte dintre minorele din România şi punctual, din județul Cluj care au fost însărcinate se află în prezent în grija 

statului, respectiv a instituţiilor de protecţie socială? 
4. Ce strategie are ministerul pe care îl conduceţi pentru diminuarea acestui fenomen îngrijorător? 
Solicit răspuns scris.        Deputat 

Cristina Burciu 
*** 

Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii  
 

Conservarea monumentelor de patrimoniu din judeţul Cluj 
Stimate domnule ministru,           
După cum bine cunoaşteţi, timp de zeci de ani clădirile de patrimoniu ale României au fost demolate, peste tot în ţară, 

fără nici un discernământ. Puţinele care au rezistat au fost retrocedate unor proprietari care ori nu au putut, ori nu au vrut să se 
ocupe de conservarea acestor monumente arhitectonice, dovezi intrinseci ale unor vremuri când România încerca să se apropie, 
ca nivel de dezvoltare, de ţările din vestul Europei.  

Au existat situații în care o serie de clădiri de patrimoniu au fost oferite spre vânzare autorităților locale de către 
proprietari, la sume rezonabile, chiar modice, însă acestea au refuzat să le achiziționeze, motivând că nu dispun de fondurile 
necesare reabilitării. În acest condiții, multe astfel de clădiri, vechi de sute de ani, dar încă în picioare, vor intra în circuitul 
liber al vânzărilor şi al cumpărărilor, fapt ce nu le garantează un viitor prea fericit.  

Vă rog să îmi răspundeți: 
1. Ce măsuri ia Ministerul Culturii pentru ca astfel de abuzuri la adresa patrimoniului naţional să nu se mai repete? 
2. Care este situaţia clădirilor de patrimoniu naţional din judeţul Cluj, respectiv câte au rezistat acţiunilor de demolare şi 

proceselor de retrocedare?  
3. Ce imobile aflate pe lista monumentelor istorice şi arhitecturale protejate mai deţine statul român în jurisdicţie, şi câte 

dintre acestea sunt în judeţul Cluj?  
Solicit răspuns scris.       Deputat 

Cristina Burciu 
*** 
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Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Tronsonul Ploiești-Brașov- A3 
Stimate domnule ministru, 
În data de 12.02.2021, CNAIR a semnat cu SC CONSITRANS S.R.L. contractul pentru „Completare/Revizuire Studiu 

de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru Autostrada București – Brașov, tronson Ploiești – Brașov”, proiect finanțat în 
proporție de 85% din Fondul European de Dezvoltare Regională, cu o valoare totală a proiectului este de 57,526,090.39 lei.1 

Din informațiile găsite în presă, calendarul contractual a fost depășit, iar varianta de traseu propusă de către consultant 
cu o lungime de 105 kilometri a cărei valoare se ridică la 9,118 miliarde de euro fără TVA, ar urma să aibă sectoare de 
tuneluri, poduri și lucrări de artă cu un număr mult prea ridicat, a căror lungime totală să depășească 60% din lungimea totală a 
tronsonului.2 

Având în vedere că CNAIR nu a luat măsuri concrete pentru respectarea termenelor contractuale și pentru găsirea unor 
variante de traseu optime, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. Care considerați că sunt soluțiile optime pentru atingerea obiectivelor și a termenelor din contract? 
2. Care dintre variantele de traseu propuse de către consultant considerați că este optimă? 
3. Care sunt costurile de proiectare și execuție a lucrărilor pe tronsonul Ploiești-Brașov pe care le considerați optime? 

Cu stimă,          Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu,  ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Șantierele feroviare din Transilvania 
Stimate domnule ministru, 
Pentru buna dezvoltare a sectorului feroviar, planul de investiții în infrastructura feroviară în baza direcțiilor de 

dezvoltare stabilite pentru perioada 2021-2024 urmărește atingerea obiectivelor esențiale de modernizare, întreținere și 
reparații a rețelei feroviare din Transilvania. 

Numărul mare de șantiere feroviare deschise în momentul de față  în Transilvania3 îngreunează traficul de pasageri pe 
tronsoanele în lucru, fapt ce creează atât disconfort pentru călători, cât și întârzieri ale trenurile pe rutele aflate în lucru4. 

Având în vedere ritmul cu care se demarează lucrările pe marile șantiere feroviare din Transilvania, unele dintre acestea 
având termen depășit de finalizare5, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. Care sunt tronsoanele de cale ferată ce vor fi date în folosință circulației până la sfârșitul anului? 
2. Care este situația la zi a șantierelor feroviare din Transilvania? 

Cu stimă,        Deputat 
Radu-Marin Moisin 

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

Programul pentru școli al României 
Stimate domnule ministru, 

                                      
1 Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru "Autostrada Bucuresti-Brasov, tronson Ploiesti-Brasov” | 
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (cnadnr.ro) 
2 „Autostrada-metrou” sau cum să blochezi proiectul Ploiești-Brașov într-un cost de 9 miliarde de euro: Zeci de km de tuneluri „aberante”, 
inclusiv în câmpia de lângă Ploiești - HotNews.ro 
3 FOTO Se lucrează pe 72 de șantiere feroviare. LISTA lucrărilor finalizate și a celor în curs (clubferoviar.ro) 
4 Intarzierile trenurilor din Romania (mytrain.ro) 
5 În ce stadiu sunt șantierele feroviare din Transilvania - Ziarul Moților (ziarulmotilor.ro) 
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Așa cum știți, Comisia Europeana a alocat un ajutor financiar european pentru fiecare stat membru prevăzut în Decizia 
de punere în aplicare (UE) 2021/462 a Comisiei de 6.866.848 euro pentru fructe și legume și de 10.399.594 euro pentru lapte 
și produse lactate.  

Implementarea Programului pentru școli al Uniunii Europene, alături de “Masă Caldă pentru elevi” reprezintă, pe lângă 
încurajarea unei alimentații sănătoase, și o măsură importantă pentru accesul la educație, mai ales în mediul rural, în contextul 
în care, la nivel național, există un procent îngrijorător de abandon școlar cauzat, în principal, de nivelul de trai deosebit de 
precar al copiilor din zonele dezavantajate 

Pentru implementarea în bune condiții a celor două programe naționale se impune o atenție sporită asupra modului în 
care acestea se desfășoară precum, și o monitorizare constantă, respectiv o evaluare riguroasă a tuturor procedurilor, de către 
fiecare autoritate implicată în derularea programelor. 

În acest sens, vă rog, domnule ministru, să ne precizați următoarele: 
- Care sunt consiliile județene care au implementat, din 2017 până în prezent, Programul pentru școli”? 
- Care a fost numărul beneficiarilor pentru fiecare an în parte? 
- Care este numărul consiliilor județene care vor beneficia de acest program în anul școlar 2022-2023? 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc.         Deputat 

Florian-Emil Dumitru 
*** 

 
 Interpelare 

 
 
Adresată: domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 
De către: domnul Alexandru Muraru, deputat 
Obiectul întrebării: Promovarea Parcului Industrial de la Lețcani administrat de Consiliul Județean Iași la Târgurile de 
Afaceri Internaționale 

 
Stimate domnule ministru, 
Consiliul Județean Iași a demarat, acum un an, lucrările la Iași Industrial Park Lețcani. Prin parcurile industriale putem 

atrage investitorii de care județul Iași are nevoie ca să se dezvolte, pentru că infrastructura pe care o punem la dispoziție pentru 
afaceri va genera în final locuri de muncă, dar și venituri la bugetele comunităților locale 

Terenul unde va fi amenajat parcul are peste 18 hectare și se află la intrarea în Lețcani, dinspre Iași. Lucrările de 
intervenție vizează construcția unei clădiri cu rol administrativ (cu o suprafață desfășurată de circa 600 mp), realizarea 
drumurilor de incintă și a împrejmuirii, amenajarea terenului, racordarea la rețelele de utilități existente în zonă și eliberarea 
amplasamentului (mutarea unei rețele electrice aeriene). 

Stimate domnule ministru, 
Am ajuns aproape la jumătatea drumului. Suntem la un procent de execuție de 40% a lucrărilor de construire a 

infrastructurii din parc și de 80% a clădirii administrative. Deja am primit solicitări din partea mediului de business interesat să 
concesioneze suprafețe în parc și să dezvolte afaceri aici. 

Vă solicit, pe această cale, domnule ministru al Economiei, ca la Târgurile internaționale la care participați pentru a 
promova potențialul economic al României, să includeți în prezentarea Dumneavoastră și existența Parcului Industrial de la 
Iași, administrat de către Consiliul Județean Iași. 

În ultimii 30 de ani,  Iașul a pierdut numeroase ocazii de a se dezvolta din cauză că nu a existat o infrastructură potrivită 
prin care să stimulăm mediul de afaceri. Recuperăm timpul pierdut în care județului nostru i-a lipsit un parc industrial care să 
asigure dezvoltare economică. 

 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 
 Declarații politice 

 
 

Elevii români au dreptul la măsuri de sprijin pentru acces la educație! 
 
Stimate domnule/doamnă președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
A trecut deja prima săptămână din noul an școlar, iar veștile din educație sunt tot mai îngrijorătoare. Ministrul Educației, 

domnul Sorin Cîmpeanu, va intra cu siguranță în istorie ca fiind cel care a pus pe butuci educația din România.  
Astfel, după ce a generat haos în sistemul de învățământ prin noul pachet de legi ale educației, domnul Cîmpeanu s-a 

gândit să lovească acolo unde e cea mai mare nevoie de susținere: în mediul rural. Pe ascuns, pe modelul „noaptea ca hoții”, 
Sorin Cîmpeanu a tăiat bursele sociale de 200 de lei pe care le primeau elevii de la sate, care fac liceul în altă localitate. Poate 
pentru pesediștii și peneliștii obișnuiți cu lefuri de mii de euro, 200 de lei nu înseamnă mult. Pentru copiii din mediul rural 
însemnau banii pentru transportul spre școală, un alt beneficiu pentru care Guvernul PSD-PNL nu a alocat bani la rectificarea 
bugetară de anul acesta. 

În această situație sunt elevii din satele României, care fac eforturi mari pentru a merge la școală, copii din familii cu 
venituri modeste pe care statul îi împinge tot mai mult spre abandon școlar. Potrivit statisticilor, 1 din 4 copii din mediul rural 
nu mai ajunge la liceu și abandonează școala înainte de a ajunge în clasa a VIII-a.  

Ce fel de ministru al Educației poate lua o astfel de decizie defavorizând elevii? Ce dascăl și ce om e acela care decide 
să taie banii copilului pentru educație?  

Tot statisticile ne arată că, anul acesta, doar 1 din 3 părinți și-a permis să cumpere copiilor haine noi și toate rechizitele 
de care aveau nevoie pentru școală.  

Guvernul a promis că va oferi tichete pentru 300.000 de preșcolari și de elevi din familii cu venituri mici. Vorbim de 
banii care trebuiau să-i ajute pe părinți să cumpere haine noi și rechizite copiilor, pentru a-i putea trimite la școală. 

O altă promisiune care s-a dovedit doar o minciună pentru că tichetele NU au fost distribuite și, potrivit declarațiilor 
guvernanților, copiii mai au de așteptat.  

Aceasta e „România Educată” promovată de PNL și PSD, o Românie în care se pune lacăt pe școli, bursele pentru acces 
la educație sunt tăiate, iar ministrul Educației vrea legi pentru a-i proteja pe plagiatori.  

În tot acest timp, România este campioana Europei la analfabetism funcțional și la abandon școlar. Ce alte semnale ar 
trebui să mai primim de la Uniunea Europeană care să ne certifice că România este departe de a fi cu adevărat educată?  

De la tribuna Parlamentului României, solicit public Guvernului și ministrului Educației să revină asupra deciziei de 
tăiere a burselor pentru elevii din mediul rural și să distribuie cât mai repede tichetele pentru rechizite. Școala a început deja de 
o săptămână, stimați membri ai Guvernului și domnule ministru, Sorin Câmpeanu. Încetați să vă mai bateți joc de copiii 
românilor! 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Beniamin Todosiu 

*** 
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Către: Direcția pentru organizarea lucrărilor plenului 
În atenția Compartimentului pentru transcrierea și redactarea ședințelor plenului 

 
Diaspora trebuie să fie reprezentată corect în Parlamentul României 

 
Una din marile revoluții ale istoriei mondiale a pornit și de la ideea că nu poate exista taxare fără reprezentare. 
Interesant este că, în plin secol 21, un număr destul de mare de cetățeni români, cu domiciliul în străinătate, pot plăti 

impozitele la distanță pe bunurile pe care încă le mai dețin în România, dar NU POT VOTA în comunitățile unde dețin acele 
proprietăți. 

Impozitarea nu este, în viziunea statului român, o formă puternică de legătură cu comunitatea. 
Statul să-ți ia banii, să-i folosească la acțiuni în «folosul» comunității locale, așa cum consideră de cuviință, dar să 

asculte cetățeanul și să îi permită să voteze...mai greu! 
Datele preliminare ale recentului recensământ se pare că confirmă o schimbare tectonică în profilul demografic al țării, 

cu aproape un milion de cetățeni români care dețin pașapoarte CRDS, adică au domiciliul permanent declarat în străinătate. 
Deci oameni care nu mai au buletin! La aceștia se adaugă alte câteva milioane cu domiciliul temporar, pe termene mai scurte 
sau mai lungi, în afara granițelor țării. 

Este limpede că există două Românii: cea din țară și cea formată în afara granițelor țării. 
Iar chiar dacă clasa politică din România evită să recunoască, legăturile Diasporei cu țara natală sunt extrem de 

puternice. 
Dacă am privi simplist, doar din punct de vedere economic, constatăm că Diaspora este investitorul numărul unu în 

economia autohtonă, numai transferurile directe acoperă valoric aproape dublul contribuției anuale a României la bugetul 
Uniunii Europene. 

Din păcate, cum spuneam, contribuția lor este luată de prea multe ori în batjocură de către statul român. 
Chiar și acum, cota de reprezentare în Parlamentul României este discriminativă, românii cu domiciliul definitiv în 

străinătate sunt reprezentați de tot atâția deputați cât județul Covasna, cu o populație de patru ori mai mică! 
Acest lucru este inacceptabil! 
Este clar că, pentru PSD-PNL-UDMR, valoarea unor cetățeni este mai mare decât a altora în fața urnelor. 
Să nu mai vorbim despre piedicile puse cetățenilor români aflați în străinătate în a-și exercita dreptul fundamental de a 

vota. Sunt deja prea numeroase și prea evidente de a le mai enumera încă o dată. 
Oameni buni, a sosit timpul să corectăm această stare de lucruri, să recunoaștem adevăratul profil al unor cetățeni 

extremi de mobili, ancorați puternic în comunitate, dar evident adaptat unui mod de viață caracteristic secolului 21, și unor 
cerințe crescute de a răspunde nevoilor lor. 

USR a propus proiecte de lege ce vizează reprezentarea corectă a Diasporei în Parlamentul României. 
Fac referire la proiectul de lege privind respectarea normei de reprezentare a Diasporei în Parlamentul României. La ora 

actuală Diaspora este reprezentată de doar 6 parlamentari, când norma de reprezentare ne spune clar că trebuie să fie un număr 
de 18. De trei ori mai mult! 

Sau la proiectul de lege ce permite cetățenilor români din străinătate (dar care încă au domiciliul în țară), să voteze 
pentru parlamentarii din circumscripția din care provin. 

Unde se află aceste proiecte? La sertar. 
De ce? 
Pentru că, coaliției sărăciei PSD-PNL-UDMR îi este frică de votul Diasporei. 

Deputat 
Ștefan-Iulian Lőrincz 

*** 
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 Întrebări 
 
Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 

 În atenția Secretariatului General al Guvernului 
       Ministerului Finanțelor 
     

Situația procedurii de restituire de către organele fiscale locale a amenzilor plătite de români pentru necompletarea 
formularului digital de intrare în România (PLF) 

Stimate domnule prim-ministru, 
Legea privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. 

(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, 
abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PLF) a fost adoptată de Parlamentul României pe 
29 iunie anul curent6. Legea a fost promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial nr. 754/27 iulie 
2022.7 

Astfel, amenzile aplicate de către autoritățile române pentru nerespectarea obligației de a completa formularul digital de 
intrare în România (PLF) sunt anulate, iar românii care le-au plătit deja vor putea cere de la organul fiscal local restituirea 
banilor. De asemenea, cetățenii români au la dispoziție 90 de zile începând cu data de 16 august pentru a depune aceste cereri 
însoțite de o copie a procesului verbal de constatare a contravenției și copii ale documentelor de plată a amenzii. 

În condițiile date, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care este numărul total de persoane sancționate contravențional pentru necompletarea formularului PLF de la 

introducerea acestei măsuri și până la anularea acesteia? 
2. Care este numărul total de amenzi aplicate de autoritățile române pentru necompletarea formularului PLF de la 

introducerea acestei măsuri și până la anularea acesteia? 
3. Care este valoarea totală a amenzilor aplicate de autoritățile române pentru necompletarea formularului PLF de la 

introducerea acestei măsuri și până la anularea acesteia? 
4. Care este numărul și valoarea contravențiilor achitate de către cetățeni la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică pentru 

necompletarea formularului PLF? 
5. Care este în prezent numărul total de cereri de restituire a banilor, achitați de către cetățeni pentru necompletarea 

formularului PLF, depuse la organele fiscale locale?  
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 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
6 http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19979  
7 http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=187289  
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Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
 În atenția Secretariatului General al Guvernului 
      Ministerului Afacerilor Externe (MAE) 
      Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP) 
      Institutului Național de Statistică (INS) 
                                   

Date statistice oficiale a numărului de români din Diaspora  
și metodologia de determinare a acestui număr 

Stimate domnule prim-ministru, 
Vă aduc la cunoștință că în calitate de deputat de Diaspora, dată fiind natura circumscripției electorale ce o reprezint și 

considerând necesitatea stringentă a cunoașterii sau aproximării numărului de români aflați în acest moment în afara granițelor 
țării, sunt interesat de obiectivul politic al creșterii numărului de parlamentari ai Diasporei – inițiativă care va conferi o 
reprezentare reală a comunităților de români de pretutindeni. Ultimele cifre estimative despre numărul de români aflați în afara 
granițelor țării au fost indicate de Ministerul Afacerilor Externe la solicitarea Departamentului pentru Românii de 
Pretutindeni8, fiind vorba de aproximativ 5,7 milioane de persoane. Aceste cifre sunt cu atât mai necesare, cu cât oferă o bază 
de calcul pentru estimări și evaluarea tendințelor demografice ale acestor comunități. 

În condițiile date, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care este numărul total, estimat în acest moment de Guvernul României, al românilor din afara granițelor țării? Vă rog 

să-mi furnizați datele defalcate pe continente și țări. 
2. Care este numărul de români, estimat în acest moment de Guvernul României, care locuiesc în acest moment în 

comunitățile istorice/tradiționale din țările aflate în vecinătatea României, inclusiv în Peninsula Balcanică, fosta Rusie 
Sovietică și Europa Centrală? 

3. Care este mecanismul/metodologia folosită pentru stabilirea statisticii privind numărul total al românilor din afara 
granițelor țării și cel al românilor din comunitățile istorice/tradiționale? 

4. Care este dinamica identificată de Guvernul României la nivelul Diasporei emergente (cu precădere în comunitățile de 
români din Italia, Marea Britanie, Spania, Germania, Franța, SUA, etc.)? 

5. Ce schimbări de mobilitate a Diasporei spre țări din afară a identificat Guvernul României în ultimii 5 ani (schimbare a 
orientării principalelor destinații de emigrare a românilor)? 

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, ministru al justiției 

 În atenția Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) 
     
Procedura de obținerea de către cetățenii originari din Federația Rusă a cetățeniei române 
 
Stimate domnule ministru, 
Luând în considerare agresiunea militară nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei și poziția oficială a României privind 

restricționarea cetățenilor ruși în spațiul UE9, presa din România a relatat în cadrul unei investigații jurnalistice de existența 
unor firme care oferă cetățenilor din statele foste sovietice cetățenia română în schimbul a 5.300 de euro. Formula la care 

                                      
8 https://www.g4media.ro/seful-departamentului-pentru-romanii-de-pretutindeni-cel-putin-8-milioane-de-romani-se-afla-in-afara-granitelor-tarii-eu-

lucrez-in-franta-vom-gasi-solutii-sa-convingem-romanii-sa-se-intoarca-in-ta.html  
9 https://romania.europalibera.org/a/ministrul-de-externe-aurescu-rusia-ucraina-rferl/32011046.html  
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apelează firma menționată în investigația Libertatea.ro se referă la procedura de repatriere pentru rudele celor care au locuit pe 
vechile teritorii românești. Descendenții solicitanți nu au obligația cunoașterii limbii române și nici obligația de a fi locuit în 
țară.  

Mai mult, reprezentantul companiei i-a asigurat pe jurnaliștii de la Libertatea.ro că „pot produce documente oficiale” 
care să ateste descendența solicitanților din Federația Rusă care nu au bunici sau părinți care să fi locuit pe teritoriul Regatului 
României.  

Menționez că în vara anului 2018, autoritățile române au sesizat prezența unor falsificări de acte de stare civilă, precum 
și existența unor grupări care racolau aplicanți pentru cetățenia română, în special din Ucraina, Republica Moldova, Federația 
Rusă, Bielorusia, Georgia, Turcia și Israel. Tot atunci inspectorilor însărcinați cu monitorizarea ANC le-a atras atenția 
creșterea solicitanților ruși pentru obținerea cetățeniei române, de la 949 de solicitări în 2015 la 3.501 în anul 2018.10   

În condițiile date, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care este numărul total al cetățenilor originari din Federația Rusă și Republica Belarus care au obținut cetățenia 

română în perioada 2009-2022? (date defalcate pe ani și țară) 
2. Care este numărul cetățenilor născuți în Federația Rusă care au obținut cetățenia română în baza Legii nr. 21 din 1991, 

articolul 11 în perioada 2019-2022? (date defalcate pe ani) 
3. Care este numărul cetățenilor născuți în Federația Rusă care au obținut cetățenia română în baza Legii nr. 21 din 1991, 

articolul 8 în perioada 2019-2022? (date defalcate pe ani) 
4. Care este numărul cetățenilor originari din Federația Rusă și Republica Belarus care au depus la ANC dosarul de 

obținere a cetățeniei române în baza Legii nr. 21 din 1991, articolul 11 și articolul 8, începând cu 24 februarie 2022 și până în 
prezent? (date defalcate pe fiecare țară) 

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 

*** 
 

 Interpelări 
 
Adresată: domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
De către: domnul Ștefan-Iulian Lőrincz, deputat 
Obiectul interpelării: Poziția României cu privire la refuzul acordării de vize turistice pentru cetățenii Federației Ruse 

 
Stimate domnule ministru, 
În cadrul reuniunii informale a miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, care a avut loc la Praga în 

perioada 30-31 august 2022, ați subliniat importanța menținerii presiunii asupra Rusiei și ați reiterat deschiderea României 
„pentru adoptarea de măsuri suplimentare de restrângere a circulației cetățenilor ruși în UE, cu accent pe vizele în scop 
turistic”11.  

Amintesc că pe 27 august, președintele USR, Cătălin Drulă, împreună cu Ludovic Orban, președintele „Forța Dreptei”, 
și Eugen Tomac, președintele PMP, i-au adresat prim-ministrului Nicolae Ciucă o scrisoare deschisă prin care îi solicitau să 
refuze acordarea de vize turistice pentru cetățenii Federației Ruse și să promoveze interdicția totală a prezenței turiștilor ruși la 
nivelul UE, după modelul Finlandei și a țărilor baltice.12 

                                      
10 https://www.vice.com/ro/article/akwe34/cetatenie-romana-pentru-rusi-si-ucraineni  
11 https://www.mae.ro/node/59485#null  
12 https://www.usr.ro/2022/08/27/usr-forta-dreptei-si-pmp-cer-premierului-ciuca-sa-refuze-acordarea-de-vize-turistice-pentru-cetatenii-rusiei/  
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În condițiile în care diplomația românească ar trebui să demonstreze mai multă fermitate în fața regimului criminal al lui 
Vladimir Putin, vă rog respectuos, domnule ministru, să-mi transmiteți următoarele informații privind: 

Poziția oficială a României cu privire la interzicerea totală a acordării vizelor turistice cetățenilor Federației Ruse. 
Poziția oficială a României cu privire la coordonarea unor eforturi diplomatice sporite alături de alte state europene de a 

interzice total prezența/tranzitarea de către cetățenii ruși a teritoriilor lor naționale. 
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,      

*** 
 
Adresată: doamnei Gabriela Firea, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse 
De către:  domnul Brian Cristian, deputat  
Obiectul interpelării: Tinerii României, marginalizați de miniștrii PSD  

 
Doamnă ministru, 
Noul Minister al Familiei, Tineretului și Egalității de șanse pare a fi o nouă structură a statului român în care tinerii au 

un rol secundar și marginalizat, situație în care s-au regăsit și în Ministerul Tineretului și Sportului. 
În ciuda rezervelor cu privire la înființarea acestui nou minister, am considerat că este o oportunitate pentru tineri, 

datorită planurilor și obiectivelor intens mediatizate care promiteau o strategie coerentă, concretă, bugete consistente și sprijin 
în inițierea și continuarea proiectelor de și pentru tineret. Cu atât mai mult, cu cât 2022 a fost desemnat Anul European al 
Tineretului, am fi dorit să vedem demararea proiectelor de și pentru tineret. 

Realitatea din teren arată însă altfel, la nivel local existând o perpetuă stare de incertitudine, la care a contribuit și 
separarea direcțiilor județene de tineret și sport în două structuri distincte și care a dus zona de tineret într-un impas ce nu pare 
că a fost depășit. 

Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să dați curs 
următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată. 

1. Care este situația direcțiilor județene pentru tineret din România? 
2. Care sunt principalele măsuri luate în acest an pentru susținerea proiectelor și organizațiilor de și pentru tineret? 
3. Care este bugetul alocat în acest an pentru proiecte de și pentru tineret în mediul rural? 
4. Care este suma investită în acest an în centre de tineret și în câte unități administrative există o astfel de componentă 

susținută de Ministerul Tineretului? 
5. Câte proiecte și parteneriate au fost realizate de Ministerul Tineretului și ONG-urile de și pentru tineret din România, 

atât la nivel central cât și la nivel local? 
6. Ce studii de nevoie și oportunitate în rândul tinerilor a realizat Ministerul Tineretului de la înființare și până în 

prezent? 
7. În baza a ce informații au fost fundamentate strategia și obiectivele noului minister cu privire la tinerii din România? 
8. Cui ar trebui să se adreseze la nivel local tinerii sau organizațiile care doresc înființarea unui centru de tineret și 

desfășurarea de activități organizate de specialiști (lucrători de tineret și alți profesioniști în domeniul tineretului) și 
reglementate prin standarde de calitate?  

9. Când estimați că veți finaliza reorganizarea noului Minister al Familiei, Tineretului și Egalității de șanse pentru a da 
startul proiectelor promise? 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 
Cu aleasă considerație, 

Deputat 
Brian Cristian 

*** 
 


