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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 23.09.2022) 

 
Totalul iniţiativelor legislative      1962 

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 56 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 362 

      417 

– votate  
 

     415    

             din care: - înaintate la Senat        33 

                            - în procedura de promulgare   35 

                            - promulgate** 232 

                            - respinse definitiv 115 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1543 

a) pe ordinea de zi 407 

b) la comisii  
 

1112 
 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 

4 

3) Desesizări 14 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 58 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 58 

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

 
  Cele 415 iniţiative legislative votate privesc: 

                      169 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 
                                  58 de proiecte de legi 
                       246 de propuneri legislative 
:n care 
 *** * inclusiv sesiunea extraordinară din 19 iulie 2022 donanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

** În anul 2022 au fost promulgate 269 de legi, dintre care 37 din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea septembrie – decembrie 2022 

 

(Situaţia cuprinde datele la 23.09.2022) 
 

Totalul iniţiativelor legislative      1568 

din care:  
– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie  1512 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie 56 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 22 

      28 

– votate  
 

     26    

             din care: - înaintate la Senat         4 

                            - în procedura de promulgare  12 

                            - promulgate*  10 

                            - respinse definitiv    0 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1543 

a) pe ordinea de zi 407 

b) la comisii  
 

1112 
 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 

4 

3) Desesizări 2 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 58 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent) 58 

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

 
  Cele 26 de iniţiative legislative votate privesc: 

                        7 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                   din care: 
                                  5 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                  1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  1 proiect de lege 
                       19 propuneri legislative 
                             din careern:n carepentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 269 de legi, din inițiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare. 
 

 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 25 - 2022  
Săptămâna 19 – 23 septembrie 2022  

 

 

4 
 

 
 

 
 

C. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 
 
 
 

Şedinţele din zilele de  luni, 19 și marți, 20 septembrie 2022 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 38  
 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională         11               

13        

   - votate 13 
 

                      - la Senat   2 
 

                      - la promulgare   1 
 

                      - respinse definitiv 10 
 

Retrimise la comisii 1 
 

 
 
 

Cele 13 iniţiative legislative votate privesc: 
          1 proiect de lege iniţiat de Guvern 
        12 propuneri legislative 

 
 
 

Ives   
 
 
 
 
 

 
ives r   
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D. Situaţia proiectelor de legi/propunerilor legislative 
adoptate de Camera Deputaţilor în săptămâna 19 – 23 septembrie 2022 

 
(ședința din 20 septembrie 2022, condusă de domnul președinte Ion-Marcel Ciolacu) 

 
 
 
 

I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:   
 
Pl-x 454/2022 – Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii, precum și a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

  
 
 

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

 

1 1. PL-x 442/2022 – Proiect de lege privind Consiliul Superior al Magistraturii  
 

2.     Pl-x 150/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 168 din Legea educației 
naționale 1/2011 
(Propunerea legislativă se consideră adoptată în forma inițială, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată) 
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E. Situaţia proiectelor de legi/propunerilor legislative respinse  
de Camera Deputaţilor în săptămâna 19 – 23 septembrie 2022 

 
(ședința din 20 septembrie 2022, condusă de domnul președinte Ion-Marcel Ciolacu) 

 
 

1. PL-x 664/2019/2021 - Lege privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive 

(Reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.69 din 28 ianuarie 2021, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.492 din 12 mai 2021) 

 
2. PL-x 517/2019 – Proiect de lege pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei 

 
3. Pl-x 643/2018 – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal 
 

4. Pl-x 674/2018 – Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 
 

5. Pl-x 528/2018 – Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi în format electronic, 
necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar 

 
6. Pl-x 527/2018 – Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în format electronic, 

necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar                   
 

7. PL-x 457/2015 – Proiect de lege privind realizarea unor venituri suplimentare de către unităţile medicale  
publice 

 
8. PL-x 296/2018 – Proiect de lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal  

 
9. Pl-x 490/2018 – Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  
 

10. PL-x 460/2018 – Proiect de lege pentru modificarea şi completarea    Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal  
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F. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al 
Guvernului pentru a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 

(situaţie la data de 26 septembrie 2022) 
 
 

În data de 07 septembrie 2022, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea  
de-a doua sesiune ordinară a anului 2022, care  cuprinde 68 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 23 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului 
legislativ:  

 

Stadiul proiectelor de legi 
 

Senat 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte În procedură ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
9 
 

8 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP: 

 
3 
5 
0 

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

1 
0 
0 
0 

Camera 
Deputaţilor:  

14 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

1 
13 
0 

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

0 
0 
0 
0 

Total: 23 8  

 
2
2 

  

1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 

(situaţie la data de 26 septembrie 2022) 
 

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

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 
PLx 

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. (poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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.  

CD -  OZ 
Plen BUG   
S -   

Raport depus 
pe 
13.09.2022 
(371/R/2022) 

2 
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. (poz. I-b-14) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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. 

CD -  OZ 
Plen BUG   
S -   

Raport depus 
pe 
13.09.2022 
(375/R/2022) 

3 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 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. (poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

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.  

CD -  OZ 
Plen BUG   
S -   

Raport depus 
pe 
14.09.2022 
(379/R/2022) 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

4 

PLx 
298/2020 

 
L 

221/2020 
 

Proiectul Legii laptelui şi a produselor lactate. (poz. I-b-9)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: 36 deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Sectorului laptelui şi a produselor lactate, a preparatelor 
lactate, a preparatelor pe bază de lapte şi a celor care au 
ca materie primă produse obţinute din lapte şi crează 
cadrul juridic în ceea ce priveşte prezentarea produselor şi 
comercializarea acestora.  

S -  Adoptat 
pe 12.05.2020 
CD -  OZ 
Plen AGRIC 
 

Raport depus 
pe 
19.09.2022 
(386/R/2022) 

5 

PLx 
592/2018 

 
L 

467/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în 
domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de 
Ministerul Finanţelor Publice şi pentru completarea unor 
acte normative. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

 
 
 
 

6 

PLx 
484/2019 

 
L 

351/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la 
programe guvernamentale naţionale şi cu privire la 
măsuri fiscal-bugetare. (poz. I-b-19) 
- reexaminare la solicitarea Președintelui României 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, a Legii nr.151/2010 privind 
serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi 
sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul 
autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind 
stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli 
în domeniul sănătăţii, modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament 
în străinătate, precum şi a Legii nr.229/2016 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, 
precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Fizioterapeuţilor din România.  

S  - Adoptată 
pe 29.06.2022 
CD - BUG, 
MUN și SĂN 
pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
20.09.2022 

7 

PLx 
107/2022 

 
L 

27/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru modificarea unor termene. 
(poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.207/2015, a Legii 
nr.227/2015, abrogarea alin.(2) al art.III din Legea 
nr.136/2019, precum şi modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999.  

S  - Adoptată 
pe 07.03.2022 
CD - BUG 
pt. raport  
 

 
 
 
TDR: 
05.04.2022 

8 
PLx 

781/2015 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor 
dintre consumatori şi comercianţi. (poz. I-b-2)  

Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de 

 
S  - Adoptat 
pe 02.11.2015 

TDR: 
12.11.2015 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

L 
390/2015 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2006.2004 și a Directivei 2009/22/CE. 

CD -  IND și 
JUR 
pt. raport 
comun 
 

9 

PLx 
380/2017 

 
L 

235/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din Legea 
nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere 
offshore. (poz. I-b-12)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat 
pe 17.10.2017 
CD -  IND și 
MED 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
09.11.2017 

10 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
03.11.2020 

11 

PLx 
507/2021 

 
L 

319/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul achiziţiilor publice. (poz. I-b-11)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea si completarea unor acte normative în 
domeniul achiziţiilor publice, respectiv Legea nr.98/2016, 
Legea nr.99/2016, Legea nr.100/2016, Legea nr.101/2016, 
precum şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.98/2017.  

 
S  - Adoptat 
pe 18.10.2021 
CD -  IND și 
JUR 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
11.11.2021 

12 

PLx 
263/2022 

 
L 

225/2022 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere 
offshore. (poz. I-b-13)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: 13 senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 Potrivit 
expunerii de motive, iniţiativa vizează implementarea şi 
aplicarea corectă a Directivei 2013130/UE privind 
siguranţa operaţiunilor petroliere şi gaziere offshore şi de 
modificare a Directivei 2004/35/CE.  

S  - Adoptat 
pe 09.05.2022 
CD -  IND și 
MED 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
31.05.2022 

13 
PLx  

435/2021 
 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind 
introducerea deliberată în mediu a organismelor 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2007, din perspectiva necesităţii de 
aliniere a legislaţiei naţionale de profil la normele şi 

S -  Adoptat 
pe 04.10.2021 
CD -  AGRIC, 

TDR: 
02.11.2021 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

L 
269/2021 

modificate genetic. (poz. I-b-23) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

exigenţele europene incidente în materie, în contextul 
îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, derivate din 
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 

ADMIN și 
MED 
pt. raport 
comun 

14 

PLx 
375/2022 

 
L 

256/2022 

Proiect de Lege pentru completarea art.11 alin.(1) din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii. (poz. I-b-22) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991. 
Proiectul vizează crearea cadrului legal necesar pentru 
executarea de lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii 
curente la infrastructura sistemului naţional de 
gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor, precum şi instalaţiile aferente, inclusiv 
malurile şi talvegul albiilor minore, cu notificarea 
prealabilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi 
cu obligaţia aducerii la starea iniţială a investiţiilor 
executate de terţi în baza unor protocoale/contracte de 
colaborare. 

S -  Adoptat 
pe 14.06.2022 
CD -  
ADMIN, 
MED și JUR 
pt. raport 
comun 

TDR: 
27.06.2022 
 

15 

PLx 
484/2021 

 
L 

333/2021 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative. (poz. I-b-20)  
- reexaminare la solicitarea Președintelui României 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.134/2019.  

S -  Adoptat 
pe 16.05.2022 
CD -  MUN și 
SĂN 
pt. raport 
comun 

TDR: 
25.05.2022 
 

16 

PLx 
437/2021 

 
L 

2142021 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei 
”Delta Dunării” .  
(poz. I-b-21) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator:21 deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.82/1993, în scopul 
conservării habitatului Deltei Dunării şi îmbunătăţirii 
managementului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, 
precum şi a modului de gestionare a resurselor 
regenerabile din rezervaţie. 

S -  Adoptat 
pe 04.10.2021 
CD -  JUR și 
MED 
pt. raport 
comun 

TDR: 
02.11.2021 
 

17 
PLx 

438/2022 
 

Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric 
în scopul operaţionalizării la nivel naţional a sistemului 
centralizat pentru determinarea statelor membre care 
deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor 
ţărilor terţe şi ale apatrizilor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar. (poz. I-b-6) 
- Procedură de urgenţă: da 

Crearea cadrul legal pentru aplicarea, la nivel naţional, a 
Regulamentului (UE) 2019/816 privind stabilirea unui 
sistem centralizat pentru determinarea statelor membre 
care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor 
ţărilor terţe şi ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să 
completeze sistemul european de informaţii cu privire la 
cazierele judiciare, precum şi transpunerea Directivei (UE) 
2019/884 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 

CD -  JUR  
pt. raport  
S -   

TDR: 
20.09.2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

aprilie 2019 de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI 
a Consiliului în ceea ce priveşte schimbul de informaţii 
privind resortisanţii ţărilor terţe şi în ceea ce priveşte 
sistemul european de informaţii cu privire la cazierele 
judiciare (ECRIS) şi de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a 
Consiliului. 

18 
PLx 

448/2022 
 

Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative 
referitoare la căutarea automatizată în sistemul 
automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice. 
(poz. I-b-4)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea cadrului legal relevant, în scopul respectării 
condiţiilor aplicabile principiului disponibilităţii, prin 
includerea datelor dactiloscopice ale persoanelor fizice 
prevăzute la art.196 alin.(1) şi (3) din Legea nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală, cu modificările şi 
completările ulterioare, în schimbul automatizat de date 
dactiloscopice realizat cu statele membre ale Uniunii 
Europene şi Statelor Unite ale Americii.  

CD -  JUR și 
APĂR   
pt. raport 
comun 
S -   

TDR: 
20.09.2022 

19 

PLx 
264/2017 

 
L 

160/2017 
 

Proiect de Lege pentru modifcarea şi completarea Legii 
nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare 
româneşti în străinătate. (poz. I-b-15)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Corelarea dispoziţiilor legale cu privire la structura 
instituţională actuală şi instituirea de norme legale 
suplimentare în ceea ce priveşte procedura de înfiinţare, 
atribuţiile, finanţarea şi personalul centrelor comunitare.  

S  - Adoptată 
pe 26.06.2017 
CD -  POL 
EXT și 
CROMANII 
Trimis pe data 
de 12.11.2018 
pt. raport 
suplimentar 

TDR: 
03.12.2018 

20 
PLx 

450/2022 
 

Proiect de Lege privind aderarea la Convenţia cu privire 
la înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul 
extraatmosferic, deschisă pentru semnare la New York la 
14 ianuarie 1975. (poz. I-b-8)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Aderarea României la Convenţia cu privire la înregistrarea 
obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic, deschisă 
pentru semnare la New York la 14 ianuarie 1975. În 
vederea implementării dispoziţiilor Convenţiei, Agenţia 
Spaţială Română (ROSA), care este coordonatorul la nivel 
naţional al activităţilor spaţiale, va înfiiinţa, menţine şi 
actualiza registrul naţional al obiectelor lansate în spaţiul 
extraatmosferic.  

CD -  ȘT   
pt. raport  
S -   

TDR: 
20.09.2022 

21 PLx 
440/2022 

Proiect de Lege privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor. (poz. I-b-17)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea la nivel 
primar a tuturor aspectelor care privesc cariera 
magistraţilor în acord cu deciziile Curţii Constituţionale în 
materie: admiterea în magistratură, stagiul şi examenul de 
capacitate, numirea magistraţilor, promovarea acestora, 
efectivă sau pe loc, evaluarea şi formarea profesională, 
numirea în funcţii de conducere, revocarea din aceste 
funcţii, delegarea, detaşarea, transferul, numirea 
judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în 
funcţia de judecător.  

CD - 
DOMJUST  
pt. raport  
S -   

TDR: 
12.09.2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

22 PLx 
441/2022 

Proiect de Lege privind organizarea judiciară. (poz. I-b-
16)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Ansamblul de principii şi reguli care guvernează 
funcţionarea instanţelor judecătoreşti şi parchetelor în 
activitatea judiciară, în scopul garantării respectării 
Constituţiei României, republicată, şi realizării drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale persoanei prin înfăptuirea 
justiţiei ca serviciu public.  

CD - 
DOMJUST  
pt. raport  
S -   

TDR: 
12.09.2022 

  
                                

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

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 L 
426/2022 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.278/2013 privind 
emisiile industriale. (poz. I-a-8)  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  Adoptată 
pe 21.09.2022 
CD -   
 

Trimis la 
Camera 
Deputaților 
pt. dezbatere 

2 L 
481/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2022 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii. (poz. I-a-6)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  SĂN 
pt. raport  
CD -   
 

TDR: 
13.09.2022 

3 L 
483/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2022 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale. (poz. I-a-5)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  BUG și 
MUN 
pt. raport 
comun 
CD -   
 

TDR: 
13.09.2022 

4 L 
492/2022 

Proiect de lege privind stabilirea responsabilităților biroului unic de 
legătură și ale autorităților competente în vederea punerii în aplicare a 
prevederilor art.4, art.5 alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), art.27, art.30, art.37 
alin.(1) și ale art.39 din Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre 
autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie 
de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr.2006/2004. (poz. I-a-3)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

 

S -  ECON, 
JUR și CAE 
pt. raport 
comun 
CD -   
 

TDR: 
20.09.2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Cameră decizională: CD 

5 L 
493/2022 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2018 privind 
constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse 
petroliere. (poz. I-a-1)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  C. pt. 
energie 
CD -   
 

Comisia 
sesizată a 
depus 
raportul - 
favorabil 

6 L 
524/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2022 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea 
continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.  
(poz. I-a-7) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S -  SĂN 
CD -   
 

Comisia 
sesizată a 
depus 
raportul - 
favorabil 

7 

PLx 
600/2021 

 
L 

410/2021 

Proiect de Lege privind căutarea persoanelor dispărute. (poz. I-a-2) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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

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

TDR: 
29.03.2022 

8 

PLx 
185/2022 

 
L 

391/2022 

Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul 
operaţionalizării la nivel naţional a Sistemului de intrare/ieşire şi a 
Sistemului european de informaţii şi de autorizare privind călătoriile. (poz. 
I-a-4) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
06.09.2022 

9 

PLx 
442/2022 

 
L 

594/2022 
 

Proiect de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii. (poz. I-b-18) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare ansamblul de principii şi 
reguli care guvernează funcţionarea 
Consiliul Superior al Magistraturii. 

CD -  
Adoptată pe 
20.09.2022 
S -  
DOMJUST 
pt. raport 

TDR: 
27.09.2022 

 
 
 
 
 
 



 

 
LEGENDA 

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

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 
20. Comisia pentru constituționalitate 
21. Comisia pentru știință și tehnologie 
22. Comisia pentru tineret și sport 
23. Comisia pentru antreprenoriat și turism 
24. Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru examinarea in. leg. din dom. 

justiției 
 

CAE 
CROMANII 
CONST 
ȘT 
TIN 
ANTRE 
DOMJUST 

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

 
( la data de  22 septembrie 2022 ) 

 

I.  În perioada  19 – 22 septembrie 2022  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 19 rapoarte, din care 3 rapoarte 
suplimentare și 1 raport comun pentru ședințele comune cu Senatul.                .                

Comisiile permanente au depus  65 avize. 
Cele 19 rapoarte depuse sunt:  

♦ rapoarte de adoptare                        15 
♦ rapoarte de respingere                      4 

Rapoartele elaborate se referă la: 
♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului                                    2  
♦ Proiecte de legi și propuneri legislative                               17                                       

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 1085 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  125 pentru raport 

suplimentar. 
La comisii se află  18 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  a doua  sesiune 

ordinară a anului 2022.  
 

II. De la începutul actualei legislaturi 
 
Comisiile parlamentare au întocmit  1177  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 619 401 

♦ rapoarte suplimentare 73 40 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 15 

TOTAL 721 456 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada  19 – 22  septembrie  2022 

I. Comisia economică 

 
II. Comisia pentru buget 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
511/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.102/2021 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.213/2015 privind 
Fondul de garantare a 
asiguraţilor şi pentru 
modificarea altor acte 
normative – raport comun 
cu Comisia pentru buget 

Modificarea şi completarea Legii nr.213/2015, precum şi modificarea 
unor acte normative. Potrivit expunerii de motive, proiectul de lege 
instituie, printre altele, reducerea considerabilă a termenului de la care 
Fondul este îndreptăţit să efectueze plăţi către creditorii de asigurări, la 
60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a 
deciziei de retragere a autorizaţiei de funcţionare a asigurătorului. 
Totodată, se majorează cuantumul plafonului de garantare de la 
450.000 lei la 500.000 lei pentru o creanţă de asigurare datorată în 
temeiul unui contract de asigurare încheiat de asigurătorul aflat în 
insolvenţă 

Guvern 27.06.22 
20.09.22 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 
cu 
amendamente 
(190/RS din 
22.09.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
368/2022 

Proiect de Lege pentru denunţarea 
Convenţiei privind decontările 
multilaterale în ruble transferabile şi 
organizarea Băncii Internaţionale de 
Colaborare Economică, încheiată la 
Moscova, la 22 octombrie 1963, şi a 
protocolului semnat la Moscova, la 18 
decembrie 1990, de modificare a 
Convenţiei privind decontările 
multilaterale în ruble transferabile şi 
organizarea Băncii Internaţionale de 
Cooperare Economică, precum şi a 
Statutului acestei bănci 

Denunţarea Convenţiei privind decontările multilaterale 
în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale 
de Colaborare Economică, încheiată la Moscova, la 22 
octombrie 1963, şi a Protocolului semnat la Moscova, la 
18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind 
decontările multilaterale în ruble transferabile şi 
organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare 
Economică, precum şi a Statutului acestei bănci. 
Guvernul României va transmite notificarea oficială de 
denunţare a Convenţiei Băncii Internaţionale de 
Colaborare Economică (BOCE) şi de retragere din 
acţionariatul băncii. Retragerea din acţionariatul BICE se 
va face în termene de cel puţin 6 luni de la notificare, 
conform art.IX din Convenţia BICE. Conform 
prevederilor documentelor statutare, la retragera din 
acţionariat, statului membru care se retrage, i se scade 

Guvern 20.09.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(399/R din 
21.09.22) 



 

din valoarea capitatului vărsat, şi anume 14,23 mil.euro, 
valoarea obligaţiilor faţă de bancă. Totodată, se propune 
ca eventualele cheltuieli ocazionate de retragerea din 
acţionariatul BICE, precum şi cele privind asistenţa 
tehnică şi juridică să fie asigurate din bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Finanţelor, „Acţiuni Generale‟, 
în limita sumelor alocate prin Legea anuală a bugetului 
de stat sau legile de rectificar cu această destinaţie 

2 PLx 
369/2022 

Proiect de Lege pentru denunţarea 
Acordului interguvernamental privind 
înfiinţarea Băncii Internaţionale de 
Investiţii şi a Statutului acesteia, 
semnate la Moscova la 10 iulie 1970, 
şi a Protocolului de modificare a 
Acordului privind înfiinţarea Băncii 
Internaţionale de Investiţii şi a 
Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 
1970 la Moscova, deschis spre 
semnare la 8 mai 2014 la Havana şi 
semnat de România la 1 iulie 2015 la 
Moscova 

Denunţarea Acordului interguvernamental privind 
înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a 
Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 1970, 
şi a Protocolului de modificare a Acordului privind 
înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a 
Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, 
deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat 
de România la 1 iulie 2015 la Moscova 

Guvern 20.09.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(400/R din 
21.09.22) 

3 PLx 
477/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Acordului-cadru de împrumut - 
Proiectul privind reabilitarea 
patrimoniului construit şi a clădirilor 
cu destinaţie culturală- dintre România 
şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, semnat la Paris la 1 iunie 
2022 şi la Bucureşti la 9 iunie 2022 

Realizarea unor obiective de investiţii structurate 
conform Acordului-cadru de împrumut dintre România 
şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), în 
valoare de 216 mil. euro, semnat la Paris la data de 1 
iunie 2022 şi la Bucureşti la data de 9 iunie 2022, 
destinat proiectului privind reabilitarea patrimoniului 
construit şi a clădirilor cu destinaţie culturală. Proiectul 
vizează reabilitarea unor monumente istorice, cum ar fi: 
Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti, 
Teatrul Naţional şi Opera Română din Cluj-Napoca, Vila 
„Florica” de la Ștefăneşti, judeţul Argeş, Aşezămintele 
Brătianu” din Bucureşti, Conacul „Vârnav Liteanu” de la 
Liteni, judeţul Suceava, Muzeul Naţional al Revoluţiei 
Anticomuniste din Decembrie 1989 din Timişoara, 
precum şi construirea unor clădiri culturale, care vizează 
reabilitarea clădirii Teatrului Naţional „Marin Sorescu” 
din Craiova şi construcţia unei noi săli de concerte în 
Iaşi. Costul total net al proiectului este estimat la 270 
milioane de euro, din care 216 milioane de euro (80%) 
vor fi asiguraţi prin împrumutul acordat de BDCE, iar 
diferenţa de cca. 54 milioane de euro (reprezentând 

Guvern 20.09.22 

Raport de 
aprobare  

(401/R din 
21.09.22) 



 

 
III. Comisia pentru industrii 

 

contribuţia părţii române), la care se adaugă taxele şi 
impozitele aferente proiectului, se asigură de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului Culturii. Tragerile în 
cadrul împrumutului vor fi efectuate de către Ministerul 
Finanţelor, conform prevederilor acordului-cadru de 
împrumut. Împrumutul poate fi tras în minim 2 tranşe. 
Data limită de tragere a sumelor împrumutului, astfel 
cum este prevăzută în Acordul-cadru este 30 iunie 2028. 
Proiectul va fi implementat de Ministerul Culturii, prin 
Unitatea de Management a Proiectului, existentă în 
cadrul acestuia, care dispune de experienţa necesară în 
ceea ce priveşte implementarea proiectelor finanţate de 
BDCE. Potrivit prevederilor acordului, data de finalizare 
a proiectului este decembrie 2027. Ministerul Finanţelor 
va încheia cu Ministerul Culturii un acord subsidiar, prin 
care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în 
implementarea Proiectului şi în aplicarea Acordului-
cadru de împrumut 

4 PLx 
511/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2021 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.213/2015 privind 
Fondul de garantare a asiguraţilor şi 
pentru modificarea altor acte 
normative – raport comun cu 
Comisia economică 

Modificarea şi completarea Legii nr.213/2015, precum şi 
modificarea unor acte normative. Potrivit expunerii de 
motive, proiectul de lege instituie, printre altele, 
reducerea considerabilă a termenului de la care Fondul 
este îndreptăţit să efectueze plăţi către creditorii de 
asigurări, la 60 de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României a deciziei de retragere a autorizaţiei 
de funcţionare a asigurătorului. Totodată, se majorează 
cuantumul plafonului de garantare de la 450.000 lei la 
500.000 lei pentru o creanţă de asigurare datorată în 
temeiul unui contract de asigurare încheiat de 
asigurătorul aflat în insolvenţă 

Guvern 
27.06.22 
20.09.22 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(190/RS din 

22.09.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
194/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.296/2004 privind Codul 
consumului 

Modificarea şi completarea Legii nr.296/2004, 
intervenţiile legislative vizând abrogarea art.43, 
precum şi actualizarea unor definiţii şi introducerea 
unei noi definiţii pentru expresia „distribuţia de 
bunuri” 

7 parlam. 13.09.22 

Raport suplimentar 
de aprobare cu 
amendamente 

(520/RS din 20.09.22) 



 

 
 
IV. Comisia pentru agricultură 

 
V. Comisia pentru administrație 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
Plx 

454/2022 
 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.53/2003 Codul 
muncii, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi pentru 
modificarea şi completarea 
OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările 
ulterioare – raport comun 

Modificarea Legii nr.53/2003, precum şi modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2019. Potrivit expunerii de motive, 
demersul legislativ vizează transpunerea în legislaţia naţională a 
Directivei (UE) 2019/1152 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparenţa şi 
previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană şi a 
Directivei (UE) 2019/1158 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viaţa 
profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor şi de 
abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului. Astfel, se 
urmăreşte consolidarea cadrului legal privitor la drepturile 

90 
parlam. 

19.09.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(390/R din 
20.09.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
298/2020 

Proiectul 
Legii 
laptelui şi a 
produselor 
lactate 

Reglementarea sectorului laptelui şi a produselor lactate, a preparatelor lactate, a 
preparatelor pe bază de lapte şi a celor care au ca materie primă produse obţinute 
din lapte şi crează cadrul juridic în ceea ce priveşte prezentarea produselor şi 
comercializarea acestora. Stabileşte informaţiile obligatorii care trebuie 
inscripţionate pe eticheta laptelui de consum şi a produselor lactate, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1.169/2011 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 25 octombrie 2011. Astfel, se înfiinţează Registrul Laptelui, în 
cadrul direcţiei tehnice de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, în care operatorii economici trebuie să se înscrie pentru a putea desfăşura 
activităţi în domeniul procesării laptelui crud şi producţiei laptelui de consum şi a 
produselor lactate, destinate comercializării. Totodată, se instituie interdicţia de 
comercializare a produselor lactate cu adaos de grăsimi vegetale în acelaşi loc cu 
produsele lactate care nu conţin grăsimi vegetale. În acelaşi sens, se 
reglementează ca fabricarea produselor lactate cu adaos de grăsimi vegetale să se 
proceseze în partidă separată faţă de lapte şi produse lactate. De asemenea, 
produsele lactate cu adaos de grăsimi vegetale trebuie să se comercializeze într-un 
spaţiu bine delimitat, cu atenţionare explicită către cumpărător a conţinutului 
acestor produse 

36 
parlam. 

13.09.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(386/R din 
19.09.22) 



 

cu Comisia pentru muncă lucrătorilor şi la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă reglementate 
prin Codul muncii, precum şi în cadrul raporturilor de serviciu, 
aşa cum sunt statuate de prevederile Codului administrativ 

 
VI. Comisia pentru muncă 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
449/2022 

Proiect de Lege pentru 
ratificarea Acordului 
între România şi 
Republica Chile în 
domeniul securităţii 
sociale, semnat la 
Santiago, Chile, la 26 
februarie 2021 

Ratificarea Acordului între România şi Republica Chile în domeniul 
securităţii sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021. 
Acordul conţine dispoziţii privind principiul egalităţii de tratament între 
persoanele care sunt sau au fost supuse legislaţiei unuia dintre state şi 
care au domiciliul pe teritoriul celuilalt stat şi cetăţenii acestui stat. 
Totodată, Acordul prevede exportul prestaţiilor, cu excepţia prestaţiilor 
speciale necontributive în bani pentru România. Sunt incluse prevederi 
referitoare la stabilirea legislaţiei aplicabile de securitate socială, 
respectiv regulile generale conform cărora persoanele care îşi 
desfăşoară activitatea ca angajat sau lucrător independent pe teritoriul 
unuia dintre state sunt supuse numai legislaţiei acelui stat, chiar dacă au 
domiciliul pe teritoriul celuilalt stat sau dacă angajatorul are domiciliul 
sau sediu pe teritoriul celuilalt stat. Acordul prevede o serie de reguli 
speciale pentru anumite categorii de lucrători, respectiv lucrătorii 
detaşaţi, personalul întreprinderilor de transport internaţional, echipajul 
navelor, membrii misiunilor diplomatice şi posturilor consulare. În ceea 
ce priveşte stabilirea pensiilor. Dacă o persoană îndeplineşte condiţiile 
pentru obţinerea unei prestaţii conform legislaţiei unuia dintre state, 
fără a ţine cont de perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei 
celuilalt stat, instituţia competentă calculează prestaţiile numai în 
funcţie de perioadele de asigurare realizate legislaţiei pe care o aplică. 
Este prevăzut şi principiul totalizării perioadelor de asigurare realizate 
în ambele state, în măsura în care acestea nu se suprapun, dacă este 
necesar penru stabilirea dreptului la prestaţii, având în vedere 
condiţionarea dreptului de realizare a unei perioade de asigurare. 
Totodată, se reglementează acordarea prestaţiilor de îngrijire a sănătăţii 
pentru titularii de pensii care au domiciliul pe teritoriul celuilalt stat 

Guvern 12.09.22 

Raport de 
aprobare  

(387/R din 
19.09.22) 

2 PLx 
415/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a 
Guvernului nr.90/2021 
privind unele măsuri 
din domeniul pensiilor 

Suplimentarea cu 1000 de posturi a organigramei Casei Naţionale de 
Pensii Publice, în vederea asigurării numărului de personal necesar 
pentru îndeplinirea procedurii de evaluare şi recalculare a pensiilor din 
sistemul public de pensii, prevăzută la art.157 alin.(2) din Legea 
nr.127/2019, precum şi reglementarea unor aspecte referitoare la 
procedura de concurs pentru ocuparea acestor posturi 

Guvern 12.09.22 

Raport de 
aprobare  

(388/R din 
19.09.22) 



 

publice 

3 
Plx 

454/2022 
 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.53/2003 Codul 
muncii, republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea OUG 
nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, 
cu modificările şi 
completările ulterioare 
– raport comun cu 
Comisia pentru 
administrație 

Modificarea Legii nr.53/2003, precum şi modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019. Potrivit expunerii de motive, 
demersul legislativ vizează transpunerea în legislaţia naţională a 
Directivei (UE) 2019/1152 a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de 
muncă în Uniunea Europeană şi a Directivei (UE) 2019/1158 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 privind 
echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi 
îngrijitorilor şi de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului. 
Astfel, se urmăreşte consolidarea cadrului legal privitor la drepturile 
lucrătorilor şi la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă reglementate prin 
Codul muncii, precum şi în cadrul raporturilor de serviciu, aşa cum sunt 
statuate de prevederile Codului administrativ 

90 parlam. 19.09.22 

Raport de 
aprobare cu 
amendament

e 
(390/R din 
20.09.22) 

 
VII. 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. 

19.09.22 

Raport 
suplimentar de 

aprobare cu 
amendamente 
(377/RS din 

20.09.22) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VIII.  Comisia juridică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
461/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea art.14 lit.a) din 
Legea nr.51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat 

Modificarea art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995. Potrivit 
expunerii de motive, iniţiativa vizează ajustarea criteriului 
de verificare a demnităţii profesionale ce stabileşte 
nedemnitatea persoanelor condamnate definitiv de a accede 
în profesie şi respectiv nedemnitatea persoanelor 
condamnate de a putea continua exercitarea profesiei, 
ulterior condamnării definitive 

44 parlam. 14.09.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(389/R din 
19.09.22) 

2 Plx 
298/2018 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.341/2004 recunoştinţei pentru 
victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, pentru revolta 
muncitorească anticomunistă de 
la Braşov din noiembrie 1987 şi 
pentru revolta muncitorească 
anticomunistă din Valea Jiului - 
Lupeni - august 1977 

Completarea cu un nou alineat, alin.(7), a art.(4) din Legea 
nr.341/2004, în sensul recompensării luptătorilor remarcaţi 
pentru fapte deosebite, prin acordarea unei indemnizaţii de 
gratitudine lunară în coeficient de 1.00, calculată pe baza 
coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului 
salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face 
plata 

1 deputat 20.09.22 

Raport de 
respingere 
(394/R din 
21.09.22) 

3 Plx 
364/2019 

Propunere legislativă privind 
interzicerea organizaţiilor, 
simbolurilor şi faptelor cu 
caracter comunist 

Interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu 
caracter comunist, în scopul prevenirii reinstaurării în 
România, a unui regim totalitar comunist 

11 parlam. 20.09.22 

Raport de 
respingere 
(395/R din 
21.09.22) 

4 Plx 
156/2022 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.554/2004 a contenciosului 
administrativ 

Modificarea şi completarea Legii nr.554/2004, în sensul ca 
persoana vătămată, în cazuri bine justificate şi pentru 
prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea autorităţii 
publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, 
să poată cere instanţei să dispună suspendarea executării 
unui act administrativ cu caracter normativ, până la 
soluţionarea definitivă a acţiunii în anularea actului. 
Totodată, proiectul vizează şi producerea efectelor acestei 
soluţii faţă de părţile litigiului, precum şi faţă de terţi 

1 deputat 20.09.22 

Raport de 
respingere 
(396/R din 
21.09.22) 

5 PLx 
219/2022 

Cererea de reexaminare a Legii 
privind protecţia avertizorilor în 
interes public 

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

Guvern 20.09.22 

Raport de 
aprobare 

(397/R din 
21.09.22) 



 

Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecţia 
persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii 

6 PLx 
340/2022 

Proiect de Lege pentru 
ratificarea Tratatului între 
România şi Guvernul Malaysiei 
privind extrădarea, semnat la 
Kuala Lumpur la 6 decembrie 
2021 

Ratificarea Tratatului între România şi Guvernul Malaysiei 
privind extrădarea, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 
2021. Tratatul are ca obiect extrădarea în relaţia dintre 
România şi Malaysia şi, de la momentul intrării în vigoare, 
acesta va asigura extrădarea reciprocă a oricărei persoane 
aflate pe teritoriul uneia dintre părţi şi care este învinuită sau 
judecată pentru o infracţiune sau este urmărită în vederea 
executării unei pedepse privative de libertate aplicate de 
autorităţile judiciare ale părţilor. Tratatul este structurat pe 
21 de articole şi reglementează: obligaţia de extrădare, 
infracţiunile extrădabile, motivele de refuz, predarea 
temporară şi amânată, cererea de extrădare, documentele 
necesare, informaţiile suplimentare şi admisibilitatea 
acestora, traducerea documentelor, arestarea provizorie, 
renunţarea la procedurile de extrădare, cererile concurente, 
decizia de extrădare şi predarea persoanei, indisponibilizarea 
şi remiterea bunurilor, regula specialităţii, predarea către un 
stat terţ şi predarea ulterioară, tranzitul, reprezentarea şi 
cheltuielile ocazionate de procedura de extrădare, 
consultările privind aplicarea tratatului, soluţionarea 
diferendelor, relaţia cu alte state şi dispoziţiile finale 

Guvern 20.09.22 

Raport de 
aprobare 

(398/R din 
21.09.22) 

                                       
IX.  Comisia pentru apărare 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
451/2022 

Proiect de Lege 
pentru ratificarea 
Acordului între 
România şi 
Republica 
Portugheză privind 
cooperarea în 
domeniul apărării, 
semnat la Bucureşti 
la 19 mai 2022 

Ratificarea Acordului între România şi Republica Portugheză privind 
cooperarea în domeniul apărării. Acordul are ca scop promovarea 
cooperării în domeniul apărării între cele două state, în concordanţă cu 
legislaţiile naţionale şi cu obligaţiile internaţionale asumate de către 
acestea pe baza principiilor egalităţii, reciprocităţii şi interesului reciproc 
şi conţine prevederi referitoare la scop, domenii de cooperare şi formele 
acesteia, autorităţile competente ale Părţilor, protecţia informaţiilor 
clasificate schimbate, aspecte financiare şi legale, soluţionarea disputelor 
şi prevederi finale. Principalele domenii de cooperare în domeniul 
apărării, potrivit Acordului, sunt: managementul şi planificarea apărării, 
participarea la exerciţii militare bilaterale şi multinaţionale, apărare 
cibernetică şi contracararea războiului de tip hybrid, instruirea şi 

Guvern 19.09.22 

Raport de 
aprobare 

(398/R din 
21.09.22) 



 

educaţia personalului civil şi militar, managementul crizelor, operaţii de 
menţinere a păcii şi umanitare, logistică, schimb de informaţii în 
domeniul apărării, industrii şi tehnologii de apărare şi echipament 
militar, cercetare şi dezvoltare, geografie militară, geodezie, topografie, 
informaţii geospaţiale şi meteorologie, legislaţie militară, controlul 
armamentelor şi dezarmare, probleme de mediu, problematică de gen şi 
rolul femeilor în Forţele Armate, medicină militară, istorie militară şi 
publicaţii, activităţi culturale, sportive şi sociale              

2 Plx 
378/2022 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.248/2005 privind 
regimul liberei 
circulaţii a cetăţenilor 
români în străinătate 
– raport comun cu 
Comisia pentru 
politică externă 

Modificarea şi completarea Legii nr.248/2005, în sensul oferirii unei 
modalităţi alternative de suplinire a acordului celuilat părinte, în situaţia 
în care există neînţelegeri în cazul părinţilor divorţaţi sau separaţi în fapt, 
atât pentru eliberarea paşaportului simplu electronic, cât şi pentru ieşirea 
din ţară a minorului, prin emiterea unui aviz favorabil de către direcţiile 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) 

29 
parlam. 

12.09.22 
13.09.22 

Raport de 
respingere 
(392/R din 
20.09.22) 

 
X.  Comisia pentru politică externă 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 
378/2022 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor 
români în străinătate – raport 
comun cu Comisia pentru 
apărare 

Modificarea şi completarea Legii nr.248/2005, în sensul 
oferirii unei modalităţi alternative de suplinire a acordului 
celuilat părinte, în situaţia în care există neînţelegeri în cazul 
părinţilor divorţaţi sau separaţi în fapt, atât pentru eliberarea 
paşaportului simplu electronic, cât şi pentru ieşirea din ţară a 
minorului, prin emiterea unui aviz favorabil de către direcţiile 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) 

29 
parlam. 

12.09.22 
13.09.22 

Raport de 
respingere 
(392/R din 
20.09.22) 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XI.  Comisia pentru regulament 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PH CD 
41/2022 

Raport asupra Proiectului de Hotărâre 
privind modificarea și completarea  
Regulamentului Camerei Deputaţilor  

Modificarea 
și completarea Regulamentului 
Camerei Deputaţilor  
 

Grup PNL 
Grup USR 

20.09.22 
Raport de aprobare 

cu amendamente 
(393/R din 21.09.22) 

 
XII.  Comisia pentru Legile justiției 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
442/2022 

Proiect de 
Lege 
privind 
Consiliul 
Superior al 
Magistratur
ii 

Reglementarea ansamblul de principii şi reguli care guvernează funcţionarea 
Consiliul Superior al Magistraturii. Astfel, se menţine soluţia separării deciziei în 
privinţa carierei judecătorilor şi procurorilor, ţinând seama de dihotomia secţie 
de judecători - secţie de procurori. Conform proiectului, Consiliului Superior al 
Magistraturii, în componenţa sa plenară, are rolul de a apăra independenţa 
autorităţii judecătoreşti în ansamblul său. De asemenea, Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii exercită atribuţiile stabilite de lege în materia 
concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi al concursului 
de admitere în magistratură. În ceea ce priveşte formarea judecătorilor şi 
procurorilor, Plenul aprobă programul de formare profesională continuă a 
acestora la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. Totodată, Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii adoptă Codul deontologic al judecătorilor şi 
procurorilor, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al 
Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului 
Superior al Magistraturii, precum şi celelalte regulamente şi hotărâri prevăzute 
de lege şi numeşte şi revocă, în condiţiile legii, inspectorul-şef şi inspectorul-şef 
adjunct ai Inspecţiei Judiciare. Pentru evitarea unor blocaje instituţionale în 
activitatea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, proiectul stabileşte 
faptul că lucrările acestuia se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 15 membri, însă 
dacă nu se realizează acest cvorum, la următoarea convocare lucrările Plenului se 
desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor acestuia. De asemenea, proiectul 
extinde sfera titularilor acţiunii disciplinare în materia răspunderii disciplinare a 
magistraţilor; astfel, preşedintele ÎCCJ şi procurorul general al PÎCCJ (nu şi 
ministrul justiţiei) redevin titulari ai acţiunii disciplinare, diferenţiat, în funcţie 
de categoria de magistrat în discuţie. Rolul de instanţă de judecată în materie 
disciplinară nu este afectat, acesta rămânând în competenţa secţiilor CSM, 
conform Constituţiei. Se introduc o serie de prevederi procedurale referitoare la 

Guvern 19.09.22 

Raport comun 
de aprobare 

cu 
amendamente 

(15/RC din 
19.09.22) 



 

soluţionarea acţiunilor disciplinare de către secţiile Consiliului Superior al 
Magistraturii. Termenul de prescripţie în materia răspunderii disciplinare a 
judecătorilor şi procurorilor se modifică de la 2 la 3 ani, termen calculat de la 
care fapta a fost săvârşită. Modificarea asigură atât eficienţa sancţionării 
abaterilor disciplinare săvârşite de judecători şi procurori, în raport de 
împrejurarea că integritatea este esenţială pentru îndeplinirea adecvată a funcţiei 
judiciare, cât şi necesitatea respectării principiului securităţii şi stabilităţii 
raporturilor juridice, trecerea timpului influenţând în mod inevitabil raporturile 
juridice şi determinând, după anumite intervale şi în anumite condiţii, stingerea 
raportului juridic. Totodată, actul normativ prevede revizuirea normelor privind 
organizarea Inspecţiei Judiciare, respectiv reglementarea colegiului de conducere 
al Inspecţiei Judiciare, cu atribuţii clare, atribuţiile adunării generale a 
inspectorilor judiciari, organizarea la nivelul Inspecţiei Judiciare a două direcţii – 
Direcţia de inspecţie pentru judecători, respectiv Direcţia de inspecţie pentru 
procurori, inspectorul-şef are calitate de ordonator terţiar de credite,procedura de 
concurs pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari 
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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,  
Recent Parlamentul European a adoptat Directiva privind salariile minime adecvate din Uniunea Europeană. În 

principiu, în calitate de stat membru, România are obligația de a stabili un salariu minim decent care să reflecte, pe de o parte 
creșterea de prețuri, cât și dezvoltarea economiei, prin raportarea la celelalte salarii.  

Directiva nu impune un mod obligatoriu de stabilire a salariului minim în fiecare stat membru. Asta pentru că, avem pe 
de o parte, state în care nu există în acest moment un salariul minim stabilit, iar pe de altă parte pentru că politicile salariale din 
statele membre sunt foarte variate și nu permit aplicarea otova a unor formule de calcul.  

Totuși Directiva privind salariul minim european propune două mecanisme orientative pentru stabilirea salariului minim 
în fiecare stat. Pe de o parte, se propune ca salariul minim să reprezinte 60% la salariul median brut, respectiv 60% din salariul 
care se află la mijlocul șirului care începe de la salariul cel mai mic, până la cel mai mare salariu din România. Noi însă ca stat 
și ca evaluări statistice ne raportăm în general la salariul mediu brut pe economie și nu la cel median.  

Dar Directiva propune și în acest caz un mecanism, respectiv ca salariul minim brut să reprezinte 50% din salariul 
mediu brut pe economie. În Directivă nu se precizează dacă acest salariul mediu brut să fie cel estimat pentru anul în curs sau 
pentru anul următor când ar trebui să se aplice noul salariul minim.  

Din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să ne raportăm la datele concrete pe care le avem până la momentul 
stabilirii salariului minim pentru anul viitor. Astfel, dacă ne uităm la datele disponibile privind evoluția salariilor, se estimează 
un salariu mediu pentru anul 2022 de circa 6.167 lei.  

Iar dacă aplicăm cota de 50% propusă în Directiva Europeană vom obține un salariu minim brut de 3.084 lei, care ar 
putea fi implementat cu începere de la 1 ianuarie 2023.  

Este o propunere care ar putea sta la baza actului normativ prin care transpunem Directiva European în legislația 
noastră. Iar dacă observați, este doar puțin mai mult față de propunerea pe care PSD o formulase la finalul lunii august, care 
potrivit calculelor noastre este sustenabilă din perspectivă economică, nu are impact negativ asupra bugetului de stat și este 
absolut necesară pentru a preveni exodul forței de muncă din România, în contextul inflației globale pe care o traversăm.  

Aș remarca în încheiere, că aceste calcule propuse de PSD pentru salariul minim, au fost validate din nou de viziunea 
Uniunii Europene, la fel cum s-a întâmplat și cu alte propuneri, cum ar fi plafonarea prețurilor la energie și gaze naturale, cum 
am cerut noi încă de anul trecut, sau introducerea unei contribuții de solidaritate pe profiturile excesive ale celor care 
speculează prețurile la energie, o măsură care se regăsește și în OUG 119/2022 adoptată de Guvern și intrată în dezbatere 
parlamentară.  

Vă mulțumesc.         Deputat 
Mirela-Elena Adomnicăi 

*** 
Între fondurile pentru agricultură și cele pentru diminuarea crizei energetice trebuie să existe un echilibru 
 

Stimați colegi, 
Criza energetică tinde, în ultimul timp, să prevaleze agenda conducerii Uniunii Europene, depășind ca importanță până 

și domeniul agricol, furnizorul de hrană pentru populația tuturor țărilor componente și nu numai. Nu este o remarcă de factură 
personală, ci reprezintă propunerea Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Regulamentului UE 241/2021 în 
ceea ce privește capitolele REPowerEU din planurile de redresare și reziliență. Potrivit acestei variante de lucru, o parte din 
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fondurile destinate Politicii Agricole Comune ar putea fi transferate către Mecanismele de Redresare și Reziliență pentru a 
atinge obiectivele REPowerEU. Și alte instrumente ale Uniunii, precum fondurile de coeziune ar putea fi transferate, la fel ca 
și cele pentru agricultură, pentru a îndeplini țintele REPowerEU.  

Vă reamintesc, stimați colegi, că REPowerEU este un plan pentru economisirea energiei, producerea de energie curată și 
diversificarea surselor de energie. Această strategie comună este susținută de măsuri financiare și juridice, menite să 
construiască noua infrastructură și noul sistem energetic de care are nevoie Europa.  

Însă, având în vedere discuțiile preliminarii pentru acest demers, îmi exprim îngrijorarea pentru că fondurile din Politica 
de Coeziune și Politica Agricolă Comună sunt în totalitatea lor indispensabile în fața crizei alimentelor, resimțită mai puțin în 
țara noastră și mult mai acut în alte zone ale lumii! Îngrijorarea mea este nu doar naturală, ci se sprijină și pe argumentele 
rezultate din improbabilitatea din ce în ce mai accentuată a vremii, precum și pe diminuarea resurselor de apă. În ciuda 
eforturilor susținute ale cercetătorilor privind scăderea impactului poluării, decelerarea împuținării resurselor ecosistemelor, 
precum și dezvoltarea tehnică destinată cultivării și creșterii plantelor, starea vremii rămâne o necunoscută constantă! Acest 
domeniu nu îl putem controla, dar îi putem contracara capriciile și impredictibilitatea prin alocări de fonduri pentru agricultură, 
bani necesari subvenționării sau chiar salvării sau îmbunătățirii recoltelor și creșterii animalelor.  

Nu trebuie să eludăm și faptul că, deși România este unul dintre cei mai mari producători și furnizori de cereale, chiar și 
în anii cu recolte slabe, și la noi costurile materiilor prime ajung să contribuie la creșterea tuturor prețurilor finale ale 
produselor alimentare, din cauza cotațiilor lor de pe bursele externe, la care se mai adaugă și cheltuielile de procesare, 
transport, distribuție, marketing etc. Așadar, această interdependență de celelalte piețe poate conduce la scumpiri interne, cu 
toate că noi suntem mari producători de cereale.  

Avansând în această declarație politică pe această perspectivă privind redistribuirea fondurilor, pe care ar putea să o 
genereze o nouă decizie venită de la Bruxelles, vă rog să nu mă înțelegeți greșit, cum că nu aș susține obiectivele REPowerEU! 
Din contră, chiar țin să subliniez că este imperios necesar, în actuala criză energetică, un răspuns european comun împotriva 
creșterii prețurilor la energie în spațiul comunitar. La fel ca și colegii mei de la PSD, consider că avem nevoie de măsuri 
eficiente, dar și cu o aplicare mai rapidă a lor! De asemenea, ar fi imposibil să trec cu vederea prețurile carburanților folosiți în 
agricultură, cât și al pesticidelor și ale fertilizatorilor complementari acestui domeniu și care se majorează și ei din cauza crizei 
energetice. Toate aceste măriri ale lor se repercutează asupra prețurilor tuturor produselor agricole, viticole, regăsindu-se și pe 
facturile crescătorilor de animale. 

Și eu, cât și toți colegii mei de la PSD, parlamentari sau europarlamentari, milităm în favoarea adoptării unor decizii 
concrete ale UE, menite să atenueze impactul creșterii prețurilor la energie, care să protejeze populația, să încurajeze 
investițiile în zona de producție și să conducă la eficientizarea și reducerea extra consumului. Cu alte cuvinte, se profileză 
foarte clar că sunt imperios necesare reglementările, și nu liberalizările. Pentru că acestea s-au dovedit total inadecvate! Și nici 
descompletarea bugetelor stabilite pentru Politica de Coeziune și pentru Politica Agricolă Comună, așa cum, din nefericire, ne-
a confirmat istoria recentă a unor momente în care Comisia Europeană mai rămânea fără fonduri, nu va mai putea constitui 
vreo soluție verosimilă pentru un viitor sustenabil. Există o interconexiune între toți acești factori probați până acum ca soluții 
și pe care vi i-am creionat succint și care vor premerge către noi minusuri pentru un domeniu, în favoarea unor mici plusuri 
pentru altele. Sau, dacă îmi permiteți, niște stricte victorii de etapă, adică parțiale, după cum se vorbește în sport.    

Închei, accentuând că noi, toți cetățenii europeni, avem nevoie să îi taxăm pe cei care au câștigat enorm de pe spatele 
nostru în această criză energetică, reflectată și asupra agriculturii, precum și a tuturor celorlalte domenii de activitate. Toți acei 
traderi care au profitat de acest context de vulnerabilitate globală, generată de pandemie și de războiul din Ucraina, trebuie să 
achite și ei costurile profiturilor lor nejustificate, crescute fabulos peste noapte, la fel ca Făt-Frumos din basme. 

Marile noastre atuuri le reprezintă atât capacitățile pe care România le are în zona de energie, cât și faptul că Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin conducerea sa actuală, îi sprijină activ pe toți cei care investesc în agricultură sau în 
creșterea animalelor prin intermediul seriei de măsuri guvernamentale de ajutor, care vin în completarea deciziilor luate la 
vârful Uniunii Europene.   

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Adrian Alda 
*** 
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Declarație politică 
 
Încălzirea globală, exploatarea necontrolată a solului, industrializarea la scară largă, dar mai ales defrișarea perdelelor de 

păduri de protecție favorizează seceta, iar seceta duce încet, încet la deșertificare. Vreau să atrag atenția asupra acestui 
fenomen care ia amploare de la an la an, în primul rând în Dolj, în județul în care am fost ales deputat. Dar tot 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”.  Potrivit specialiștilor, 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. În acest context, riscăm să ajungem să fim înconjurați de dune de nisip în perioada verilor.  

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 una din cauzele principale ale 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. Este nevoie să refacem rapid aceste perdele de protecție pentru a salva sudul României de la deșertificare! 

În concluzie, deșertificarea poate duce la un declin al biodiversității, la sărăcie și probleme de sănătate. Mai mult, așa 
cum am menționat mai sus, poate avea consecințe demografice și economice.  

De aceea, cred că trebuie să luăm măsuri solide, concrete, chiar acum, altfel va fi prea târziu! 
 

Deputat 
Iulian-Alexandru Badea 

*** 
Creșterea prevenţiei pentru diminuarea fenomenului mamelor minore este o necesitate! 

 
Stimate colege, Stimați colegi, 
Vă supun astăzi atenţiei situaţia alarmantă a tinerelor minore care devin prematur mame. România este în continuare, 

din păcate, printre țările europene cu cea mai mare rată a mamelor minore. Doar în 2020, 16.470 de adolescente au devenit 
mame, iar din 1.645 de fete cu vârsta între 10 şi 15 ani care au devenit mame în 2020 în statele membre ale Uniunii Europene, 
731 au fost românce. 

Acestă situație este una îngrijorătoare, mai ales că multe dintre fete spun că nu au știut că puteau rămâne însărcinate, iar 
cele mai multe dintre mame nu își mai continuă studiile după nașterea copilului. Campaniile de informare în școli și licee cu 
privire la educația sanitară lipsesc, iar rezultatul se poate vedea în această statistică. 

Mai grav este că, atât situaţia copiilor, cât şi a tinerelor respective, devine incertă şi cu consecinţe uneori fatale. Acesta 
nu trebuie să rămână la nesfârșit un subiect tabu. 

De multe ori, copiii născuţi de mamele minore sunt abandonaţi în maternităţi, iar ulterior ajung în custodia statului. În 
lipsa atenţiei părinteşti, a căldurii pe care ți-o oferă un cămin, viitorul lor, care putea fi promiţător, devine incert. 

Minorele care devin mame sunt, la rândul lor, traumatizate psihic şi emoţional de incapacitatea de a le asigura copiilor 
un trai decent, iar de aici apar şi cazurile de abandon în primele zile de viaţă. Aceste mame sunt copii fără copilărie și tinere 
fără adolescență.  
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Nouă, reprezentanții românilor, dar și celorlalte instituții ale statului ne revine rolul de a le oferi o mână de ajutor 
acestor mame și copiilor pe care îi aduc pe lume.  

Consider că instituţiile abilitate trebuie să dinamizeze activitatea de prevenţie, iar la acest capitol şi societatea civilă, 
fiecare dintre noi, poate avea un rol pozitiv.  

Orele de educație sanitară în școli, cu acordul părinților, sunt extrem de importante.  
Implementarea unor programe ample care să asigure consiliere privind sănătatea reproductivă pentru adolescentele din 

întreaga țară este și ea o necesitate. 
Susțin acele mame care provin din familii social-vulnerabile, acele mame minore, acele mame care sunt singure în fața 

sorții, dar au ales să-și păstreze copilul aproape. Este în puterile noastre să oferim copiilor șansa să crească în brațele mamelor. 
Vă vorbesc ca mamă: nașterea și creșterea unui copil nu sunt simple. Dacă se întâmplă însă la o vârstă fragedă, bucuria 

nașterii schimbă definitiv viața mamei. Stă în puterile noastre să le asigurăm tinerelor din România îndrumarea necesară în 
viață, iar acelor adolescente care devin mame tot suportul pe care statul îl poate oferi. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 

Guvernul trebuie să continue acordarea subvenției carburantului  
pentru transportatorii români și pentru fermieri 

Stimați parlamentari, 
Dragi colegi, 
Pe data de 30 septembrie se încheie termenul pentru care Guvernul a stabilit acordarea acelei compensații de 5 lei la 10 

litri de carburanți. Chiar dacă suma acordată de stat nu a fost consistentă, efectul cel mai important al acestei măsuri a fost de a 
tempera creșterea accelerată a prețurilor la carburanți. Iar după cum știm, o bună parte din aceste creșteri, au avut un caracter 
speculativ evident, dovada ce mai clară în acest sens fiind multiplicarea incredibilă a profiturilor companiilor care activează în 
acest domeniu.  

Nu dețin date privind impactul financiar al acestei măsuri, dar dacă luăm în calcul doar faptul că măsura în sine a oprit 
creșterea nebună a prețurilor, cred că Guvernul ar trebui să ia serios în considerare o formă de continuare a acestei politici. Nu 
știu dacă în aceeași parametrii, pentru că asta depinde de impactul bugetar, care va fi estimat de Ministerul Finanțelor, iar 
opoziția și alți parlamentari ne tot spun să fim responsabili în cheltuirea banului public, ceea noi chiar facem încă de la 
începutul acestei guvernări.  

Dar într-o formă sau alta, implicarea statului în susținerea și supravegherea pieței de carburanți este absolut necesară. S-
a văzut destul de clar că acea „mână invizibilă” care în viziunea libertarienilor ar regla economia și raporturile dintre cerere și 
ofertă, devine din ce în ce mai lacomă și nu mai funcționează deloc în situații critice, cum a fost pandemia și cum sunt acum 
criza energetică europeană și inflația globală. Prin urmare, e nevoie de o intervenție a statului care să combată specula, care să 
protejeze cel puțin categoriile sociale vulnerabile și economia națională. De aceea, fac un apel la colegii din Guvern și la 
membrii Coaliției, ca indiferent de decizia care se va lua după 30 septembrie în privința carburanților să mențină cel puțin două 
facilități absolut esențiale pentru economia românească și pentru cetățeni: 

1) Menținerea subvenției de 1 leu/litru pentru transportatorii români care se alimentează cu carburant pe teritoriul 
României; 

2) Menținerea subvenției pentru carburantul din agricultură, în limitele prevăzute de Uniunea Europeană.  
În primul caz, dacă nu susținem transportul în fața creșterilor la carburanți, atunci în mod cert vom avea un puseu 

inflaționist și mai puternic pentru că o majorare a costurilor de transport se va transmite în prețul final plătit de consumatori. 
Practic, pe lângă influența energiei în creșterea prețurilor s-ar adăuga și influența carburanților, ceea ce ar face prețurile finale 
și mai greu de suportat decât sunt în prezent.  

În privința agriculturii, este clar că în condițiile în care pandemia a afectat lanțurile de aprovizionare globală, iar 
războiul din Ucraina a accentuat și mai mult aceste probleme, agricultura devine un domeniu esențial pentru siguranța 
națională. România are capacitatea de a-și produce hrana necesară pentru consumul populație și chiar ne rămâne un surplus pe 
care îl putem valorifica la export. Deci nu lipsa alimentelor este o problemă, ci creșterea costurilor de producție pentru aceste 
alimente. Avem deja o problemă uriașă cu asigurarea îngrășămintelor necesare. Cei mai mari exportatori, Rusia, Belarus sunt 
supuși sancțiunilor, iar pe plan european, Germania, unul dintre cei mai mari furnizori își închide pe rând combinatele de 
îngrășăminte din cauza costurilor uriașe ale gazelor naturale. La noi, după cum știți, singurul producător Azomureș, e mai mult 
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oprit decât în funcțiune. Deci vom avea clar o creștere a prețurilor la îngrășăminte care se vor reflecta în prețurile finale ale 
produselor agricole de anul viitor. Dacă pe lângă asta s-ar mai adăuga și creșterea prețurilor la carburanți, atunci prețurile ar 
exploda, iar cei mai afectați ar fi cetățenii cu venituri mici, la care alimentele reprezintă mai mult de jumătate din totalul 
cheltuielilor lunare. Nu ne permitem acest lucru și fac un apel insistent la Guvern și la parlamentari să susținem menținerea 
subvențiilor la motorină pentru agricultură, indiferent cât de grea va fi situația. 

Am încredere în colegii din Guvern, în miniștrii social-democrați de la Finanțe, Agricultură și Transporturi, care cu 
siguranță vor ține cont de aceste aspecte și vor găsi soluții inteligente pentru a gestiona această criză. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Virgil-Alin Chirilă 
*** 

 

PSD adoptă măsuri concrete pentru diminuarea fenomenul alarmant al copiilor cu copii 
 

Mii de fetiţe şi adolescente din România trăiesc o adevărată dramă, după ce, prea tinere şi nepregătite fiind, atât 
emoţional, cât şi financiar, ajung implacabil în faţa deciziei capitale: naştere sau avort. Este o dilemă complexă, foarte dificil 
de soluţionat corespunzător, la o vârstă puţin mai mare decât cea a jocului cu păpuşile. 

În ultimii ani, numărul minorelor care au devenit mame, unele chiar la 11, 12 sau 13 ani, a crescut alarmant. Nu este 
vorba doar despre fetele care nasc în urma căsătoriilor nefireşti dintre copiii din comunitatea rromilor, ci asistăm la un 
fenomen naţional cât se poate de îngrijorător. Doar anul trecut, au născut 16.500 de adolescente, cu vârsta până în 19 ani, așa 
cum arată datele oficiale ale Institutului Național de Statistică.  

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 nivelul de trai 
redus al familiilor din care provin, sunt doar câteva dintre motivele creșterii acestui proces nedorit, care ne plasează în primele 
locuri din Europa. 

În aceste condiții, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, condus de doamna Gabriela Firea, a decis 
luarea unor măsuri urgente pentru diminuarea acestui fenomen îngrijorător. Acestea s-au concretizat într-un proiect-pilot, care 
va oferi posibilitatea informării minorelor aflate în grija statului referitor la ceea ce presupune o sarcină timpurie, dar și o 
naștere la o vârstă fragedă. 

„Copilul din umbră” este un program de educare și informare agreat de ONG-urile care activează în acest domeniu, dar 
și de specialiștii în obstretică-ginecologie. Acest proiect va da șansa fetelor aflate în ocrotirea statului să participe la ore de 
educație sanitară, susținute de medici și specialiști, grație cărora își vor putea însuși informațiile necesare despre propriul corp, 
despre ceea ce înseamnă o sarcină la vârsta lor și cum se poate preveni. 

Riscul pentru ca adolescentele aflate în regim de protecție să devină mame este indiscutabil mai ridicat, având în vedere 
că fetele cu astfel de situații nu au o mamă sau un tată care să le sfătuiască despre cum pot evita o sarcină nedorită. Este 
evident că tinerele mame rămân copii fără copilărie și tinere fără adolescență, cu un viitor incert, atât pentru ele, cât și pentru 
micuții lor. 

Sunt încrezătoare că programul inițiat de ministrul PSD al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse va fi un început 
pozitiv pentru diminuarea acestui fenomen și va fi aplicat la scară largă, la nivel național. 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
Sprijin financiar substanțial în vederea acoperirii cheltuielilor pentru fertilizarea in vitro 

 
Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
La propunerea ministrului PSD al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Guvernul României a aprobat acordarea 

unui ajutor financiar pentru tinerii care vor să devină părinți, dar nu își pot realiza acest vis din cauza infertilității.  
Potrivit actului normativ agreat de către Executiv, fiecare cuplu sau femeie singură va primi un sprijin de maximum 

15.000 de lei, în vederea decontării procedurilor de fertilizare in vitro pentru obținerea unei sarcini. Această sumă va putea fi 
alocată pentru maximum trei proceduri în fiecare an, cu condiția să existe indicația unui specialist în domeniul infertilității. 
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Estimarea conducerii ministerului condus de Gabriela Firea este că peste 2.500 de astfel de proceduri vor fi decontate 
până la sfârșitul acestui an, urmând ca anul viitor acest număr să crească exponențial, ajungând la 10.000.  

Sunt eligibile femeile cu vârsta între 20 și 45 de ani, mai ales că, în urma documentării acestui proiect de act normativ, 
sute de doamne au cerut creșterea vârstei beneficiarelor, iar specialiștii în obstetrică-ginecologie și în infertilitate au susținut 
acest demers. 

Este un proiect care s-a bucurat de un consens larg în cadrul coaliței de guvernare, aplicarea acestuia fiind în măsură să 
atenueze scăderea demografică fără precedent înregistrată în prezent în țara noastră.  

Elocvente în acest sens sunt datele statistice, care indică faptul că anul trecut s-au născut cei mai puțini copii din ultimii 
100 de ani, respectiv sub 180.000. De asemenea, previziunile pentru acest an sunt la fel de sumbre, având în vedere că în 
primele cinci luni din 2022 s-au înregistrat deja cu 20% mai puține nașteri față de 2021.  

Singura soluție pentru a diminua declinul demografic acentuat din prezent este intrarea în vigoare a acestui program 
social, care să susțină financiar eforturile familiilor și a mamelor singure de a-și achita cheltuielile cu procedurile de fertilizare 
in vitro.  

În prezent, se lucrează la normele metodologice de aplicare ale acestui program complex și generos de stimulare a 
natalității, care urmează a fi operațional în cel mai scurt timp posibil. 

Din păcate, România a înregistrat în ultimii ani record după record negativ în ceea ce priveşte natalitatea. În ultima 
perioadă, s-au consemnat luni în care s-au născut cei mai puţini copii chiar de când există date despre natalitate, respectiv din 
anul 1930 până în prezent.  

În concluzie, salut aprobarea acestui sprijin concret și concludent pentru familiile care își doresc copii și sunt convinsă 
că stimulentul ce va fi acordat va determina un număr consistent de femei să devină mame. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Georgeta-Carmen Holban 
*** 

 
Ajutorul de 150 de lei pe metru cub pentru cumpărătorii de lemne de foc trebuie completat de măsuri pentru 
facilitarea accesului cetățenilor la recoltarea din propriile păduri și din vegetația din afara fondului forestier 
 
Stimate colege și stimați colegi, 
Apreciez poziția Ministerul Mediului care propune ca toţi cei care vor cumpăra cu factură lemn de foc în această iarnă, 

indiferent de categoria socială, să primească un ajutor de 150 lei pentru fiecare metru cub, în limita a maximum 5 metri cubi. 
Este în vigoare deja o măsură prin care Guvernul acordă în fiecare an ajutoare pentru cei vulnerabili pentru lemne de 

foc, însă nou stimulent s-ar acorda suplimentar pentru compensarea preţului masei lemnoase care a crescut în ultima perioadă 
în contextul majorărilor de tarife ale energiei. 

În această perioadă de volatilitate a pieței de energie este binevenit acest sprijin pentru populația care nu are acces la alte 
surse de energie pentru încăzire înafară de lemn sau pentru care ar crește considerabil facturile la gaze și curent dacă le-ar 
folosi toată iarna, însă e nevoie și de creșterea materii prime, a lemnului de foc. 

În urma discuțiilor pe care le-am avut cu primarii din județul Botoșani pe care îl reprezint în Parlament am constatat că 
pentru majoritatea localităților cererea de masă lemnoasă din partea populaţiei este mult mai mare decât se poate oferi. De 
aceea, consider că trebuie adoptată o reglementare la nivelul legislației primare sau secundare pentru facilitarea accesului 
cetățenilor la recoltarea lemnului din propriile păduri și din vegetația din afara fondului forestier pentru a crește cantitatea de 
lemn necesară încălzirii locuințelor. 

România nu face parte și nici nu trebuie să ajungă între țările europene care-și sacrifică pădurile pentru energie. PSD are 
o poziție fermă în această privință, monitorizează activitatea din domeniul forestier și acționează permanent pentru protejarea 
pădurilor, în special a celor din zonele naturale protejate. Așadar, trebuie să asigurăm cantitatea necesară pentru cei care se 
încălzesc cu lemne, apoi să le plafonăm prețurile, însă toate acestea fără afectarea fondului forestier. 

Vreau să sublinez faptul că PSD s-a asigurat și în acest an că administrațiile locale primesc bani din sumele defalcate 
din taxa pe TVA pentru ajutorul pentru încălzire. 

De asemenea, vreau să precizez că PSD este singurul partid care, de câte ori a fost la guvernare, a adoptat măsuri 
împotriva tăierilor ilegale, respectiv: a înființat Radarul Pădurilor și Sistemul 112 pentru transportul de lemn, a adoptat nou 
Cod Silvic și Legea Contravențiilor Silvice care prevede amenzi uriașe pentru lemnu tăiat ilegal și pentru transportul de lemn 
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tăiat ilegal, inclusiv confiscarea mijlocului de transport folosit pentru asta. Efectele deciziilor PSD sunt deja vizibile: tăierile 
ilegale au scazut drastic: de la 8,8 milioane mc/an lemn tăiat ilegal, s-a ajuns la 0,4 milioane mc/an. Datorită Radarului 
Pădurilor, care nu permite achiziția de lemn tăiat ilegal, s-a ajuns la situația că România a devenit din exportator de buștean, 
importator de buștean.  

Tot în urma deciziilor luate de PSD s-au acordat compensații financiare pentru proprietarii de păduri aflate în arii 
protejate, unde există restricții în recoltarea lemnului.  

De asemenea, a fost asigurat, cu prioritate, lemnul de foc pentru populație prin Hotărârea de Guvern care a reglementat 
vânzarea directă, fără intermediari, a lemnului de foc către populație și către unitățile de interes public local, cum sunt școlile, 
grădinițele și instituțiile publice, care se încălzesc pe lemene din pădurile proprietate publică. 

Hadeți stimate colegi și stimați colegi să ne asigurăm la nivel legislativ împreună cu Guvernul și autoritățile locale că 
toți cetățenii care vor solicita acest ajutor pentru achiziția de lemn pentru încălzire să aibă acces și la cantitățile de care au 
nevoie pentru a trece peste perioada sezonului rece. 

Vă mulțumesc.        Deputat 
Alexandra Huțu 

*** 
 

România nu se poate întoarce în timp! Românii nu trebuie să trăiască  
sub teroarea economisirii forțate la energia electrică 

Stimate colege, Stimați colegi,  
România este un caz special în ceea ce privește relația cetățeanului cu energia. Spre deosebire de cetățenii din celelalte 

țări europene, românii au trăit oroarea vremurilor în frig și întuneric. România nu se poate întoarce în timp! Nu putem fi de 
acord ca românii să retrăiască vremurile nefaste de dinainte de 1989. Tocmai de aceea, vă îndemn să găsim cele mai bune 
soluții la criza energetică! Identificarea acestor soluții, precum și aplicarea lor imediată sunt obligatorii pentru ca românii să nu 
sufere în sezonul rece care bate la ușă.  

PSD a venit constant cu propuneri pentru combaterea efectelor negative ale crizei politice. Chiar și Comisia Europeană 
a confirmat expertiza PSD, odată cu anunțarea celor două soluții pentru combaterea creșterii prețurilor la energie, plafonarea 
acestora și contribuția de solidaritate din partea operatorilor care realizează profituri excesive.  

Românii consumă de două ori și jumătate mai puțină energie decât germanii, ceea ce înseamnă că deja nu fac risipă. 
Chiar și înainte de pandemie, multe studii relevau faptul că unul din patru români făcea economie maximă la energia electrică 
pentru a evita costurile mari. Bineînțeles, noi nu suntem împotriva economiei la consum, acolo unde este cazul, dar ne opunem 
ferm economisirii forțate.  

Este vital ca noi să-i sprijinim pe cei mai vulnerabili dintre români, să reușim să identificăm acele soluții care să-i facă 
pe aceștia să treacă mai ușor prin iarnă și să nu sufere, de frig și în întuneric, din cauza prețurilor care au ajuns deja la un nivel 
exagerat. Promovarea unor astfel de măsuri de protecție socială în actualul context economic dificil a fost principalul motiv 
care a stat la baza deciziei PSD de a intra la guvernare. 

Este un moment prielnic să ne gândim cu toții, consumatori, companii, autorități, decidenți politici la măsurile concrete 
pe care le putem pune în practică pentru limitarea efectelor negative ale crizei energetice.  

Vă îndemn pe toți, indiferent de afilierea politică să priviți cu obiectivitate aceasta situație și să susțineți soluțiile care nu 
vor readuce romanii nici în vremurile tulburi ale anilor de dinainte de Revoluție, nici în situația de a munci doar pentru a plăti 
factura la energia consumată în cantități mici, dar cu costuri uriașe.  

Vă mulțumesc.               
Deputat 

Romeo-Daniel Lungu 
*** 
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Creșterea pensiilor, o necesitate! 
Stimați colegi, 
Renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru eliminarea plafonului de 9,4% din PIB în 

ceea ce privește pensiile a fost unul dintre motivele principale pentru care PSD a acceptat să intre la guvernare. Nu puteam să-i 
apărăm pe pensionari din opoziție! 

Problema pensiilor reprezintă o preocupare constantă a guvernărilor PSD. Am fost partidul care de fiecare dată a făcut 
totul pentru pensionarii României, pentru a le asigura un trai mai bun. La fel se întâmplă și acum!  

O regândire a jalonului din PNRR, referitor la acest plafon de 9,4% din PIB este una cât se poate de necesară. Dacă ar fi 
să rămânem pe actuala variantă - de-a dreptul criminală, impusă de USR - înseamnă că cei care vor intra în viitor în sistemul 
public de pensii vor ”beneficia” de o scădere semnificativă a veniturilor. Nu putem accepta așa ceva! Nu putem accepta ca 
niște iresponsabili, care se autointitulează progresiști, să își bată joc de trecutul și prezentul acestei nații. La fel cum nu putem 
accepta ca pensiile seniorilor să rămână în continuare mici.  

Soluția pentru a ieși din impas este o renegociere corectă cu membrii Comisiei Europene. Aceștia trebuie să înțeleagă 
circumstanțele obiective care ne determină să modificăm jalonul din PNRR.  

Poziția PSD este cât se poate de clară: pensiile nu vor scădea! Nu vom permite acest lucru, mai ales în actualul context 
economic deosebit de dificil pentru pensionari. Mai mult decât atât, PSD își menține propunerea privind majorarea cu cel puțin 
10%, de la 1 ianuarie 2023. Ar fi inuman ca majorarea să fie sub 10%, chiar dacă legea permite asta. 

Este bine că am reușit să-i convingem pe colegii de la PNL să-și schimbe poziția și să accepte propunerea noastră, de a 
cere Comisiei renegocierea PNRR. Acum toată Coaliția susține nevoia acestei renegocieri și sunt convins că și la nivelul UE 
va exista înțelegere și vom încheia cu succes negocierile, succesul însemnând un câștig pentru toți pensionarii din România.  

Vă mulțumesc pentru atenție!   
Deputat 

Ioan Mang 
*** 

PSD își centrează politicile pe implementarea pachetului social și pe bugetul pentru 2023 
 
Dragi colegi, 
Toți liderii naționali și locali ai Partidului Social Democrat vorbesc, de câteva săptămâni, strict despre acordarea 

priorității pentru construcția proiecției bugetare, în timp util, destinată anului viitor și despre cel de-al doilea pachet de măsuri 
sociale. Ambele noastre preocupări reflectă sprijinul pe care dorim să-l acordăm tuturor categoriilor de români care au nevoie 
de susținere guvernamentală. Politicile cu care PSD s-a prezentat, încă de la 1 septembrie, în fața tuturor românilor sunt seriile 
de soluții pentru marile probleme cu care se confruntă mulți dintre noi, dar și majoritatea popoarelor europene, pe fondul crizei 
energetice și al războiului, cu toată gama de consecințe nefaste pe care acestea le provoacă. 

În timp ce efortul nostru politic se concentrează pentru asigurarea cu resurse financiare a întregii societăți, alte partide 
politice lucreză cu încrâncenare la blocarea acordării de sprijin pentru populația mai puțin favorizată, precum și al celui 
destinat salvării IMM-urilor.  

Demontarea fiecărei propuneri a PSD în spațiul public nu va conduce niciodată la îmbunătățirea vieții românilor! Și nici 
scandarea unor lozinci ireverențioase și instigarea la ură gratuită, chiar și în situația în care aceste gesturi reprobabile sunt 
făcute la ceasuri târzii din noapte și după consumarea necontrolată a diverselor licori bahice. Ci doar vor adânci diferențele 
societale prin simpla instrumentare manipulativă a anumitor percepții vechi de generații și, concomitent, greșite.  

Pe noi, cei de la PSD, ne interesează punerea în siguranță a funcționării tuturor domeniilor de activitate în plan național 
și asigurarea cu resurse a celor care au nevoie de sprijin. Noi ne edificăm proiectele acestei toamne și chiar ale iernii pe acești 
doi piloni de interes nu doar ai politicii noastre, ci chiar ai societății românești.  

România nu are nevoie de niciun fel de nou scandal, mai mic sau mai mare, în actuala coaliție de guvernare! Țara 
noastră trebuie să parcurgă și să iasă cât mai echitabil din neajunsurile provocate pe plan mondial! România trebuie guvernată 
astfel încât să evităm orice tip de derapaj, de la cel de limbaj și până la cel decizional, ca să prevenim potențialele sincope sau 
deviații de la finalitatea acestei coaliții guvernamentale și să nu avem de achitat, pe termen scurt sau lung, costurile vreunei 
decizii politice mai puțin inspirate.  

M-aș bucura dacă, în contextul dificil prin care trecem cu toții, unii dintre colegii de la celelalte partide parlamentare vor 
putea demonstra că pot rămâne fideli principiilor lor, însă fără să iasă în față doar ca să facă uz cu orice preț de mesaje 
populiste, promisiuni fără acoperire și afirmații sau sloganuri deșănțate.  
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Alegerile sunt departe, dragi colegi, deci ar trebui să lăsăm la o parte sondajele de opinie și să ne concentrăm mai 
temeinic pe actul guvernării. Este mult prea devreme să intrăm în retorica oricărui tip de campanie electorală. Aruncatul vinei 
asupra celorlalți este un atribut al copiilor sau al celor care fug de orice tip de asumare. Iar noi, PSD și PNL, ne-am angajat, în 
fața tuturor românilor, anul trecut, să scoatem țara din crizele intempestive și dure și care se succed și se și suprapun cu atâta 
viteză.  

Spre deosebire de unele voci din PNL și din opoziție, PSD nu va utiliza niciodată cuvinte goale și nici nu ne vom lansa 
în promisiuni imposibile! N-am făcut-o niciodată și nici nu o vom face vreodată! PSD a generat prosperitate ori de câte ori s-a 
aflat la guvernare, singur sau în diverse parteneriate politice! PSD a făcut mereu dovada că știe să guverneze prin fapte, nu prin 
vorbe, iar oamenii ne-au răsplătit străduința prin votul lor majoritar! Așadar, deciziile bune ale PSD și recunoștința 
electoratului ne-au legitimat mereu drept cel mai mare și mai puternic partid din România! 

Ne-am asumat această formulă de guvernare și trebuie să ducem lucrurile la bun sfârșit. România are nevoie de un 
guvern stabil, nu doar ca să trecem și de iarna asta, ci mereu! Așadar, avem nevoie de măsuri calculate și de responsabilitate, 
venite din partea întregii clase politice. Și asta încearcă să facă PSD, chiar dacă nu e pe placul multor politruci! 

Festivalurile demagogiei politice au apus de multă vreme. Doar naivii mai pot crede în astfel de nonsensuri, iar poporul 
român este un popor inteligent, dar poate mult prea tolerant în fața unor instigări cu iz politic și manipulativ, etern îndreptate 
împotriva PSD.  

Indiferent de ce va face PNL, UDMR sau opoziția, noi vom rămâne mereu angajați în sprijinul și în folosul celor mulți, 
și nu doar al unor categorii și așa privilegiate de soartă! Noi privim către viitorul României, nu către aparatul de propagandă al 
opoziției care generează doar demagogie și timp pierdut în van! 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
 

Ziua mondială a siguranței pacientului 
Stimaţi colegi,  
Ziua de 17 septembrie marchează Ziua Mondială a Siguranței Pacientului, iar tema de anul acesta stabilită de 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) este FOLOSIREA SIGURĂ A MEDICAMENTELOR. 
Potrivit statisticilor, erorile de medicație constituie una din cauzele principale ale vătămărilor și vatămarilor evitabile în 

sistemele de sanatate din întreaga lume. În regiunea europeană, potrivit OMS, 50-70% din problemele cauzate de erori în 
administrarea medicamentelor pot fi prevenite prin abordări sistematice complexe a siguranței pacienților. Volumul mare de 
muncă și lipsa cadrelor medicale, în regiunea europeană, contribuie la peste 20% din erorile de medicație. 

Tocmai de aceea, aș dori să vă atrag atenția asupra importantei educatiei a informării pacienților si personalului medical 
pentru conștientizarea posibilelor erori de medicație. Și a rolului Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate 
(ANMCS), organismul care stabilește standardele de calitate, și totodată urmărește respectarea lor.  

Administrarea incorectă a medicamentelor este cauza a mai mult de jumătate din problemele ce pot fi prevenite asociate 
asistenței medicale, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Implicarea pacienților și a familiilor care s-au confruntat 
cu vătămări în urma administrării unor medicamente poate oferi informații despre functionarea defectuoasa sistemului de 
sanatate, și de aceea este esențial să ne asigurăm că vocea lor, a pacienților, este auzită în sistemul medical. 

În calitate de membru al Comisiei pentru Sănătate și Familie a Camerei Deputaților aș dori să profit de această ocazie 
pentru a atrage atenția asupra nevoii ca atât pacienții, cât și cadrele medicale, să utilizeze cu maximă precauție medicamentele 
folosite în tratament, iar fluxul de informații clare și complete legate de medicație, mai ales reacțiile adverse, trebuie să fie 
accesibil tuturor. 

Vă mulţumesc!         Deputat 
Florian-Claudiu Neaga 

*** 
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Programul Tomata iniţiat de PSD este un real succes! 
Stimaţi colegi,  
Declaraţia mea politică se numește ”Programul Tomata iniţiat de PSD este un real succes" și se referă la numărul foarte 

mari de beneficiari care au dorit să acceseze acest program de sprijin iniţiat de Partidul Social Democrat.  
Partidul Social Democrat susţine creşterea producţiei agoalimentare interne, pentru a diminua dependenţa României faţă 

de importuri şi pentru combaterea creșterii preţurilor. 
Unul dintre programele care a fost iniţiat de PSD atunci când a fost la guvernare şi sistat de fosta guvernare, a fost reluat 

odată cu revenirea Partidului Social Democrat la guvernare. 
Astfel, pentru tomatele cultivate în ciclul I şi în ciclul II de producţie sprijinul maxim prevăzut este de 4.000 

euro/beneficiar. În ciclul I, beneficiarii programului pot încasa 3.000 de euro, iar pentru ciclul II sprijinul este de 1.000 de 
euro. 

Programul Tomata prevede şi cele două perioade în care beneficiarii trebuie să cultive tomatele, pentru ciclul I – 1 
martie şi 10 iunie, iar pentru ciclul II, între 15 octombrie şi 9 decembrie. 

Ministerul Agriculturii a prevăzut pentru anul 2022 un buget de 225 de milioane de lei, dar datorită depăşirii numărului 
iniţial estimat de beneficari, ministrul PSD a întreprins toate demersurile pentru a asigura resursele financiare necesare 
achitării obligaţiilor de plată către beneficarii schemei de ajutor de minimis înscrişi în Program, în Ciclul I de producţie. 

Bugetul alocat iniţial a fost prevăzut pentru asigurarea sprijinului a 15 mii de beneficiari, dar datorită numărului mult 
mai mare de solicitări, peste 17 mii de solicitări depuse, ministrul PSD al Agriculturii a luat decizia de a propune spre aprobare 
Guvernului suplimentarea bugetului iniţial. 

Astfel, Guvernul României a adoptat recent o Hotărâre care modifică HG nr.148/2022 pentru Aprobarea Programului de 
susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022. 

Prin acest act normativ, suma de 225 de milioane lei, alocată iniţial pentru Ciclul I de producţie, a fost suplimentată cu 
40 milioane de lei, pentru ca toţi beneficiarii înscrişi în program să poată primi sumele cuvenite. 

Numărul mare de beneficari înscrişi în program demonstrează faptul că Partidul Social Democrat vine cu programe 
serioase care să vină în sprijinul fermierilor români. 

Pentru plata beneficiarilor din ciclul II de producţie, având în vedere că în prezent nu poate fi estimat numărul 
potențialilor beneficiari eligibili pentru ciclul II de producție și nici resursele financiare necesare pentru aplicarea integrală a 
schemei de ajutor de minimis, ministrul PSD al Agriculturii a anunţat că va iniția demersurile necesare pentru asigurarea 
tuturor resurselor financiare necesare pentru plata tuturor beneficiarilor. 

Partidul Social Democrat îşi respectă angajamentele. Aşa cum am promis, sprijinim programele menite să întărească 
securitatea alimentară a ţării, să reducă deficitul commercial, să susţină legumicultorii şi să aducă pe masa românilor produse 
proaspete, curate, de calitate şi cu gust. 

Vă mulțumesc.         Deputat 
Nicu Niță 

*** 
Este desființarea Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională  

un demers în favoarea elevului? 
Stimați colegi,  
În România există aproximativ 3500 de consilieri școlari și logopezi, încadrați în centrele județene de asistență 

educațională care asigură servicii de consiliere educațională în grădinițe, școli și licee. Sunt un real suport pentru copii și elevi, 
pentru părinții acestora, pentru cadrele didactice și, implicit, pentru dezvoltarea comunităților în care muncesc. 

Supraîncărcați prin numărul de elevi alocat fiecărui cabinet, prin diversitatea copleșitoare a sarcinilor din fișa postului, 
desfășurându-și activitatea de multe ori în condiții improprii și fără resursele necesare în acest domeniu, consilierii școlari, dar 
și colegii lor, logopezi, se confruntă de aproape un an cu incertitudinile legate de viitorul locului lor de muncă.  

Potrivit proiectului Legii învățământului românesc România educată, centrele ar urma să fie reorganizate în cadrul 
viitoarelor Direcții Județene de Învățământ. Comunitatea profesorilor consilieri școlari, a profesorilor logopezi a personalului 
didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională consideră că prezentele 
propuneri legislative nu sunt decât o întoarcere în timp, mai precis la perioada anterioară anului 2005. 

CJRAE/CMBRAE s-a format și s-a consolidat în peste 15 ani de existență ca o comunitate profesională care acționează 
unitar și concertat, prin folosirea experiențelor profesionale individuale și comune, pentru binele elevului și pentru mai buna 
lui adaptare la școală și la viață.  
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Noul proiect de lege a educației propune măsuri binevenite și necesare în domeniul educației inclusive: stabilirea normei 
didactice pentru profesorul consilier școlar raportată la maximum 500 de elevi și maximum 300 de preșcolari; înființarea în 
cadrul fiecărei unități de învățământ preuniversitar de masă a minimum unui post de profesor consilier școlar facilitând astfel, 
accesul la consiliere și orientare școlară și vocațională tuturor elevilor, dar nemulțumește comunitatea profesională din aceste 
centre privind reorganizarea instituției prin comasare. 

Este desființarea Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională un demers în favoarea elevului? 
Dispun unitățile de învățământ de mijloacele și instrumentele necesare organizării și funcționării acestui tip de profesori 

în dubla lor ipostază: de profesor (sub aspectul pedagogic) și, în același timp, de consilier școlar (sub aspectul atribuțiilor sale, 
al problematicilor și conținuturilor vizate de munca și intervenția acestuia)? 

Ce se va întâmpla, ca urmare a desființării acestor centre cu beneficiarii serviciilor asigurate în prezent în sediul CJRAE, 
sau oferite de către specialiștii desemnați de CJRAE, în condițiile în care compartimentele de asistență psihopedagogică nu vor 
fi funcționale sau nu vor putea fi create în anumite unități de învățământ, decât după un timp îndelungat? 

Cum va fi asigurată finanțarea și logistica ncesară dacă specialiștii vor fi duși în unitățile școlare?  
Răspunsurile inițiatorului proiectului de lege la aceste întrebări sunt așteptate de profesioniștii din domeniu, de părinții 

beneficiarilor direcți, dar și de noi, cei care suntem chemați să legiferăm în numele și-n beneficiul celor care ne-au acordat prin 
votul lor acest mandat. 

Deputat 
Florin Piper-Savu 

*** 
Timpul nu mai are răbdare! 

Stimați colegi,  
Timpul nu mai are răbdare! 
Spectrul unei ierni lungi și geroase, fără posibilități de încălzire, se așterne sumbru în fața din ce în ce mai multor 

români. Sunt oameni pe care actuala situație economică îi îngenunchează, oameni care își permit din ce în ce mai greu să-și 
ducă traiul, oameni care așteaptă cu groază următoarea factură de energie și care se gândesc înfrigurați deja la frigul ce-i 
așteaptă. 

Și totuși există oameni pentru care problemele facturilor de energie și ale consumului sunt unele de viață și de moarte. 
În urma cazurilor semnalate de către cetățeni în cadrul emisiunilor la care am participat ca invitat, am solicitat ministrului 
energiei mărirea plafonului de consum al energiei electrice stabilit conform Ordonanţei de urgenţă nr. 27/2022 privind 
măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, pentru persoanele care depind din 
punct de vedere medical, la domiciliu, de aparate consumatoare de energie electrică. 

Consumul lunar de energie al unei astfel de persoane, care pe lângă necesitățile minime existente, depinde din punct de 
vedere medical de un aparat specializat (precum concentratorul de oxigen) depăşeste cu mult cei 255 KWh/lună stabiliți pentru 
plafonarea prețului la energia electrică, mai ales în perioada de iarnă.  

În aceste condiții, vă rog, dragi colegi, să facem un mic exercițiu și să ne imaginăm ce este în sufletul lor și cum ar putea 
să decidă la ce să renunțe doar pentru a supraviețui. Mi-aș dori în același timp ca pentru aceste cazuri, precum și pentru multe 
altele care există, dar sunt încă neexprimate, să găsim urgent o soluție. Să identificăm măsuri care îi pot ajuta să trăiască. 
Consider că este obligația noastră, a tuturor, să facem tot ce putem pentru a le da o șansă. 

Sunt sigur că solicitarea pe care am depus-o la Ministerul Energiei va avea un răspuns pozitiv și rapid, măcar de această 
dată, iar domnul ministru va renunța la vorbe și va trece la fapte. Sper și îmi doresc să fie un semnal astfel încât să se poată 
identifica soluții urgente și pentru alți cetățeni aflați în situații dificile. 

Vă mulțumesc!          
Deputat 

Dan-Cristian Popescu 
*** 
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Modificări la OUG pe energie 
Stimati colegi, 
În ultima vreme, România a trebuit să facă față mai multor crize suprapuse. IMM-urile au avut și ele foarte mult de 

suferit de pe urma pandemiei, a războiului din Ucraina și a crizei de pe piața energiei. Odată cu venirea iernii, lucrurile se pot 
înrăutăți și mai mult în lipsa unor modificări punctuale la OUG pe energie. 

Vă supun atenției o serie de probleme cu care se confruntă IMM-urile și care trebuie corectate cât mai repede. Plata în 
avans a energiei practicată de furnizori reprezintă o grea ”încercare” pentru bugetul companiilor. Consider că interzicerea plății 
in avans a energiei practicată de furnizorii reprezintă o variantă care trebuie luată în calcul. In eventualitatea în care nu se poate 
interzice plata, atunci plata în avans să fie făcută pe maxim o lună, calculată ca medie pe trimestru. Am ales această variantă 
pentru că trimestrul I este iarna și, după cum bine știm, consumul este mai mare față de celelalte trimestre. 

 Cum credeți că vor avea capacitatea de a efectua plăți în avans societățile aflate în proces de reorganizare? Conform 
legii insolvenței, plățile la utilități se fac la trei luni. Efortul financiar de a face plăți în avans pe trei luni ar fi semnificativ. 
Aceste companii riscă să reintre în insolvență. Nu cred că ne dorim acest lucru! 

Neconcordanțele nu se opresc aici. Dacă se pretind garanții colaterale în bani, atunci trebuie să dispară avansurile, dar 
menținerea atât a garanțiilor, cât și a avansurilor, este de neimaginat.  

Dacă nu se fac aceste modificări, se vor produce efecte în lanț care vor afecta puternic în final economia, dar și cetățenii. 
Nu ne dorim ca după această iarnă să crească numărul falimentelor. Mediul de afaceri trebuie sprijinit și susținut cum se 
cuvine! 

Vă mulţumesc!         Deputat 
Marian-Iulian Rasaliu 

*** 
Termocentrala de la Mintia - o privatizare dubioasă 

 
Ultima analiză a Băncii Naţionale a României o spune foarte clar. Şocul inflaţionist vine din şocul pieţelor de energie. 

Peste jumătate din creşterea ratei inflaţiei în România provine din preţurile mari ale energiei.  
Cum a luat naştere această criză? Politicile stimulative din perioada pandemiei, efortul de a menţine lanţurile de 

aprovizionare şi războiul au creat circumstanţele favorabile unei transmisii rapide a preţurilor mari la energie în restul 
preţurilor, în principal în cele ale alimentelor.  

Desigur nu numai la noi a apărut acest fenomen. Mecanismul inflaţionist a funcţionat similar în toată Europa. 
Ceea ce a făcut diferenţa a fost maniera în care guvernele au decis să facă faţă acestei provocări. 
Ce a făcut Germania când criza energetică a apărut şi a cuprins întreaga economie germană? În Germania, care doreşte 

intens să-şi "înverzească" economia, cărbunele acoperă încă până la un sfert din energia utilizată. În prezent, mai sunt 
conectate la rețeaua electrică 151 de termocentrale pe cărbune. Iar ultima termocentrală pe cărbune a fost pusă în funcţiune 
anul trecut, lângă Dortmund. Guvernul german dorește ca așa-numita rezervă de rețea, adică centralele electrice care sunt de 
fapt destinate situațiilor de urgență și care nu fac parte din piața obișnuită a energiei electrice, să producă în această perioadă 
de criză. 

Cum a răspuns România în faţa crizei energetice? Închizând unităţi de producere a energiei electrice fără să se pună 
mare lucru în loc. Ceea ce am putea numi o politică de declin economic garantat. 

Un exemplu devenit clasic în acest sens este cazul Termocentralei de la Mintia. 
După 50 de ani de activitate, deși este obiectiv strategic, Termocentrala Mintia a intrat în insolvență din noiembrie 2019,  

a fost oprită în februarie 2021 și a intrat  în conservare în iunie 2021. La sfârşitul lunii august a.c., a a fost vândută prin 
administrator judiciar cu 91 de milioane de euro. Dar nu înainte ca să fie investiţi în retehnologizare peste 150 de milioane de 
euro.  

Rămâne complet neclar de ce a fost aleasă această formă de privatizare prin închiderea termocentralei. De asemenea, 
este greu de înţeles de ce nu s-a ales ca soluţie alternativă pentru transformarea termocentralei iniţierea unui demers de 
finanţare cu bani din Fondul de Modernizare? Termocentrala ar fi putut continua să producă energie cu grupul retehnologizat 
până la sfârşitul crizei din energie şi până când ar fi fost realizate centrala pe gaze sau parcurile fotovoltaice. Dar în România, 
politica de criză energetică înseamnă, pe scurt, să închizi capacităţi de producţie fără să pui ceva nou în loc. 

Cert este că statul român a făcut o afacere păguboasă când a decis să finalizeze vânzarea Termocentralei de la Mintia, 
iar cei care au avut cel mai mult de pierdut au fost, desigur, oamenii.  
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În recentul proiect “Strategia energetică a României 2022-2030, cu perspectiva anului 2050”, pus în dezbatere publică, 
primul dintre cele opt obiective strategice enumerate este “asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți 
consumatorii”. Din acest punct de vedere, măsura practică a închiderii Termocentralei de la Mintia nu se potriveşte deloc cu 
teoria strategică a Ministerului Energiei. De aici şi până la o evidentă absenţă de viziune nu mai este decât un pas. Dacă ar fi 
existat o viziune în interesul naţional al României atunci această termocentrală ar fi fost menţinută în reţeaua energetică de 
rezervă pentru a fi reactivată în situaţii de urgenţă cum este şi criza de acum. 

În acelaşi timp, trebuie să constatăm că, între materiile prime, cărbunele ocupa încă o poziţie importantă. Ponderea sa în 
mixul energetic al lumii doar s-a redus, de la 40% în 2010 la 35% în 2020, în condiţiile în care consumul de energie a urcat cu 
un sfert. În tot acest timp, datorită marilor consumatori, lumea şi-a dublat capacitatea de producere de energie prin arderea 
cărbunelui. 

De asemenea, dacă ar trebui să gândim în termeni strategici, producerea de energie prin arderea cărbunelui este un 
proces constant şi predictibil, ceea ce face din acest combustibil sursa potrivită pentru a acoperi nivelul minim de electricitate 
de care are nevoie o ţară sau regiune. Spre comparaţie, eolienele nu pot produce energie când vântul nu bate, funcţionarea 
panourilor solare este afectată de cerul plin de nori sau de întuneric, iar hidrocentralele depind de nivelul apei din râuri. 

În aceste condiţii, să nu te pripeşti cu închiderile marilor unităţi producătoare de energie, devine un test de maturitate şi 
discernământ politic.  

Vrem că România să fie un important jucător regional în piața de energie? Vrem să obţinem independența energetică a 
României şi să transformăm țara într-un hub energetic pentru regiune? Atunci este obligatoriu să nu diminuăm capacitatea de 
producţie existentă, fără să punem mai întâi altceva mai bun în loc. 

O remarcă se impune aici. În Europa, presiunile sunt ca statele emergente precum România şi Polonia să renunţe rapid 
la cărbune. Dar aici este rolul guvernelor de a găsi mereu soluţii în beneficiul naţiunilor ale căror destine le gestionează. 

 
Deputat 

Viorel Salan 
*** 

Salariul minim la nivelul Uniunii Europene, susținut și de PSD în România, devine realitate 
 
Stimate colege și stimați colegi, 
În calitate de membru al Comisiei pentru muncă și protecție socială vreau să vă anunț că proiectul PSD inițiat în urmă 

cu doi ani pentru instituirea salariului minim european a fost aprobat de către Parlamentul European. 
Așadar, Uniunea Europeană a dat undă verde unui salariu minim european de 50% din valoarea salariului mediu pe 

economie din fiecare stat membru. Această decizie va fi adoptată în cadrul unei Directive care va deveni obligatorie pentru 
fiecare stat membru. Directiva trebuie implementată în următorii 2 ani. 

Aplicarea deciziei U.E. privind salariul minim european va conduce, în România la o creștere cu 500 de lei a salariul 
minim, adică puțin mai mult decât a propus recent PSD, respectiv 3.050 lei în loc de 3.000 de lei. 

Ceea ce doresc eu și colegii mei parlamentari și din Guvern, este să adoptăm cât mai rapid și noi această normă 
europeană, astfel încât să intre în vigoare în mai puțin de 3 luni, de la 1 ianuarie 2023. Astfel, mecanismului recomandat în 
Directivă, prin care salariul minim e stabilit la 50% din valoarea salariului mediu brut pe economie ar conduce la o creștere a 
venitului minim, de la 1 ianuarie 2023, la o valoare apropiată de 3.000 lei brut, așa cum a propus recent PSD pe baza datelor 
economice existente din România. Pentru a se întâmpla acest lucru, PSD va susține în Coaliția de guvernare ca Guvernul și 
Legislativul să adopte chiar din acest an, prevederile directivei europene adoptate recent de Parlamentul European cu privire la 
salariile minime adecvate din Uniunea Europeană. 

Directiva adoptată recent de Uniunea Europeană confirmă că analiza economică a PSD a fost corect fundamentată, iar 
majorarea propusă este adecvată în contextul social existent. De altfel, și deciziile din domeniul energetic prezentate recent de 
reprezentanții Comisiei Europene au atestat justețea propunerilor promovate de PSD în acest domeniu, precum plafonarea 
prețurilor și introducerea unei contribuții de solidaritate pe profitul excesiv al companiilor din sectorul energetic.  

Conform Directivei europene privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană, statele membre se pot ghida 
pentru evaluarea gradului de adecvare al salariilor minime legale „în raport cu nivelul general al salariilor brute de 60% din 
salariul median brut și 50% din salariul mediu brut.”  

Vă reamintesc că Partidul Social Democrat a susținut încă din 2020, din perioada Guvernului Orban, introducerea unui 
salariu minim european reprezentând 60% din media salarială națională la nivelul fiecărui stat membru. Atunci, în contextul 
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pandemiei și a liberalizării piețeie de energie, PSD a decis să acționeze la nivelul instituțiilor europene pentru a institui o 
protecție socială minimă la nivelul Uniunii Europene prin intermediul unei petiții publice și a unei campanii publice de 
convingere derulate de toți europarlamentarii social-democrați din România. 

Și atunci, și acum cu atât mai mult susținem instituirea salariului minim european astfel încât fiecare cetățean să aibă 
parte de o minimă creștere a nivelului de trai. 

Introducerea salariului minim european va limita exodul social şi va crea oportunități egale la nivel european. Mai mult, 
toate studiile arată că majorarea salariilor minime contribuie la creșterea productivității muncii la nivelul întregii economii.  

În cele 9 luni de guvernare, prin combinarea măsurilor de stimulare economică cu măsurile sociale, PSD a reușit să 
acopere în mare măsură costuile generate de inflație. Fiecare român are dreptul la un stadard de viață decent și acces la servicii 
publice de calitate. 

Vă mulțumesc.        Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

*** 
 

Lecțiile prețioase ale vieții și activității Reginei Elisabeta a II-a 
Stimați colegi deputați, 
Liderii lumii au adus, ieri, un ultim omagiu celui mai longeviv monarh britanic, defuncta Regină a Marii Britanii, 

Elisabeta a II-a, în cadrul unor ceremonii fără precedent. 
Odată cu decesul Reginei, a dispărut, fără îndoială, un simbol al decenței și eleganței, a stabilității, răspunderii și 

responsabilității. Este greu de crezut că va mai exista o femeie care să definească atât de complex și distins în același timp, 
conceptul de echilibru, atât în rigorile politice impuse de monarhie, cât și în viața zbuciumată a familiei Casei Regale britanice. 

Elisabeta a II-a a fost primul monarh britanic care a marcat 70 de ani de la urcarea pe tron, ani în care fosta suverană a 
condus destinele britanicilor și a țărilor din Commonwealth, ceea ce ne stârnește sentimentul de admirație, nu doar prin modul 
inspirat și înțelept în care s-a impus pe scena politică mondială, ci și prin imaginea sa plăcută, dezirabilă și respectabilă, un 
model de urmat pentru foarte mulți cetățeni ai lumii.  

Încoronarea reginei Elisabeth a II-a, în 1952, a coincis cu începutul erei curselor aeriene comerciale, fapt care i-a permis 
acesteia să devină conducătorul de stat ce a efectuat cele mai multe vizite oficiale.  

Extrem de interesant este faptul că, în cele șapte decenii cât a fost regină, Elisabeth a făcut mai mult de 130 de vizite în 
străinătate, toate fără să deţină paşaport. Motivul este acela că paşapoartele britanice sunt emise în numele ei, regina neavând 
nevoie de un asemenea document.  

Cu siguranță, nimic nu va mai fi la fel după dispariția Reginei, cu adevărat un simbol al puterii și un diplomat discret pe 
scena politicii internaționale, un model de inspirație, unic, într-o lume în continuă dezumanizare și descreștere morală și 
socială a umanității.  

Regina Elisabeta a II-a lasă întregului mapamond un ansamblu de lecții vitale pentru fiecare, de la șefi de stat, la oameni 
simpli, fără pregătire și fără pretenții. Viața și activitatea fostei suverane vor rămâne, cu certitudine, în istorie pentru totdeauna, 
iar felul în care le-a orchestrat vor fi, fără îndoială, transpuse în adevărate lecții de diplomație pentru generațiile viitoare. 

În ceea ce privește cumpătarea, înțelepciunea, respectul și capacitatea de a sintetiza și a discerne între bine și rău sunt 
elemente cheie necesare în orice nivel de relaționare cu cetățenii unei țări, inclusiv a noastră.  

God save the Queen! 
Vă mulțumesc!          Deputat 

Elena Stoica 
*** 

Declarație politică 
De acum, Regina va domni veșnic în ceruri! 
Am avut privilegiul să fim contemporani unei legende, unui simbol al regalității, stabilității, o femeie care a domnit și a 

condus monarhia Regatului Unit 70 de ani și, totodată, suntem martorii unor momente istorice culminante, trecerea acestei 
mari Regine Elisabeta a-II-a în neființă și proclamarea prințului Charles al-III-lea ca Rege. 

Ieri, 19 septembrie 2022, Regatul Unit și întreaga lume si-au luat adio de la suverana care a domnit 70 de ani. 
România a iubit-o pe Regină și a stimat mereu Casa Regală a Marii Britanii, iar între cele două state s-au legat de-a 

lungul anilor relații de prietenie și diplomatice fructuoase și din prisma regalității. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 25 - 2022  
Săptămâna 19 – 23 septembrie 2022  

 

 

42 
 

Prințul Charles, proclamat Rege la Regatului Unit, a fost și este o prezență constantă în România, un mare iubitor al țării 
noastre, declarându-și public iubirea și prețuirea pentru România în repetate rânduri, achiziționând de-a lungul timpului mai 
multe proprietăți în Maramureș și Transilvania, a înființat o fundație în țara noastră și s-a transformat un ambasador al 
României în lume. 

Regina Maria a României a fost născută în 1875 în Anglia. Deviza Reginei Maria a României a fost ,,România în gând, 
inimă și suflet’’, a crezut în România modernă și unită, a întărit relațiile României cu Occidentul și a avut un rol crucial în 
destinul și evoluția României. Vizitele sale externe au determinat mulți lideri europeni să aibă o atitudine favorabilă față de 
România. Patriotismul Reginei Maria rămâne un model și o sursă de inspirație pentru noi toți. 

Iată, deci, că relațiile diplomatice ale României și Regatului Unit dăinuie, din perspectiva monarhiei, cel puțin de la 
nivelul anilor 1893-1895.  

În final, doresc să aduc un omagiu celei care a fost suverana Regatului Unit 7 decenii și care de astăzi a părăsit Regatul 
pământesc și va domnii în Regatul Ceresc alături de Regina Maria a României. 

 
Deputat 

Dan Tudorache 
*** 

Teatrul Hirschl - când patrimoniul cultural încurcă 
 
Subiectul actualei declarații se referă la soarta patrimoniului cultural într-o ”societate de piață”, cum devine, pe zi ce 

trece, societatea românească. În care tot ce ține de moștenirea culturală, materială sau simbolică, este judecat doar prin prisma 
valorii sale de piață, Iar piața e nemiloasă cu ea, și nu doar în România. Lucrurile sunt mai grave la noi din cauza unei 
prelungite treceri la ”economia de piață”, care relativizează totul, începând cu dreptul de proprietate. 

Un caz de manual, în acest domeniu cețos, dar extrem de profitabil, este cel de la Arad, legat de clădirea Teatrului 
Hirschl. Aceasta a fost construită de Iakob Hirschl și lăsată prin testament comunității arădene, deci, cel puțin în teorie, bun 
public. Este, alături de Teatrul din Oravița, cel mai vechi teatru ”din piatră” de pe actualul teritoriu al României. 

Cazul, cunoscut în oraș, și care a făcut obiectul mai multor anchete și articole în presa locală, este rezumat în felul 
următor de Gheorghe Schwartz, cel care mi l-a semnalat: ”Fiind situat în centrul municipiului Arad, tentează poziția, dar fiind 
monument istoric nu poate fi demolat. Așa că este ajutat să se prăbușească singur, existând și un proiect pentru un bloc pe 
acest teren. La un moment-dat, dispărând testamentul, au apărut niște urmași. Nefiind în stare să-l renoveze, (urmașii) l-au 
oferit (la început gratis, apoi la un preț modic) primăriei. Dar toate instituțiile care ar fi avut dreptul de preemțiune (Primăria, 
Consiliul Județean, Ministerul, Inspectoratul județean) s-au dezis de acest drept. La începutul anului 2021, clădirea aflându-se 
într-o stare jalnică, dar cu structura de rezistență încă viabilă, am început o campanie pentru a mai salva acest simbol al culturii 
naționale.” 

Este clasicul mod de operare al ”criminalilor de patrimoniu”. Asta, în ciuda modificărilor aduse în timp legilor din 
domeniu. Există o clară complicitate între stat și privat în domeniul patrimoniului cultural material. O complicitate în rău, nu 
în bine, din păcate. 

Că nu este treaba pieței să servească binele public, deși reglementarea funcționării ei privește tocmai acest aspect, al 
rezolvării conflictului între exigențele ei și binele public, tinde să devină scuza universală. Văd că sunt zone în România, în 
care se construiește cu sârg un soi de Rai ”liberal”, și asta nu este nicio aluzie la culoarea politică a celor care le păstoresc. Rai 
din care ”binele public” este alungat, deși respectivele administrații, locale și județene, trăiesc și funcționează din banii 
contribuabililor, care nu primesc nimic în loc. Pentru că viața lor nu se rezumă doar la relații de piață. Este un proces de 
ștergere, lentă, dar sigură, a reperelor care dau identitate locurilor și oamenilor care viețuiesc acolo. Poate pentru mulți faptul 
că în clădirile de patrimoniu disputate de la Arad au avut loc evenimente la care au participat personalități precum Mihai 
Eminescu nu mai contează. Ne lepădăm de orice moștenire care nu ne umple conturile.  

Poate că administrația din Arad va găsi timp să apeleze la fondurile din PNRR, și să facă din teatrul Hirschl un punct de 
referință în peisajul cultural și arhitectural al orașului. Pentru că, până la urmă, dreptul de preemțiune este universal, nu este 
doar pentru unii, și pentru alții, nu. Un exemplu în acest sens este Vila Florica, acolo unde liberalismul românesc își serbează 
an de an aniversarea. În 2017 am exercitat dreptul de preemțiune al statului român și astfel Ansamblul Brătianu din Ștefănești, 
Argeș, a putut fi păstrat în circuitul public. Am demonstrat astfel că dacă se vrea, se poate! 

Această Declarație politică este și un gest de solidaritate cu reprezentanții societății civile arădene și de apreciere al 
eforturilor lor pentru salvarea patrimoniului cultural arădean. Moștenirea culturală, felul în care o apărăm și o promovăm, dau 
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măsura identității noastre, națională și europeană, deopotrivă. Societatea de piață nu duce nicăieri, și nici nu construiește 
identități și solidarități. 

Deputat 
Ioan Vulpescu 

*** 
 
 

 Întrebări 
 

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

Numărul contractelor de muncă la nivel național și județean privind conformarea voluntară  
de majorare a salariului minim cu suma de 200 de lei, care este scutită  

de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale 
Stimate domnule ministru,  
Referitor la măsura adoptată de Guvern, prin care suma de 200 de lei reprezentând majorarea voluntară a salariului 

minim este scutită de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, vă rog să precizați care este numărul total de 
contracte de muncă în care s-au operat astfel de majorări voluntare, în intervalul 1 iunie și până la data formulării răspunsului 
la această întrebare.   

De asemenea, vă rog să îmi prezentați aceste date cumulate la nivel național și defalcate la nivelul fiecărui județ.  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mirela-Elena Adomnicăi 
*** 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Programul destinat iluminatului public stradal 
Domnule ministru,  
Apelul destinat Programului de Iluminat public stradal a fost deschis în vară, pe data de 19 august, la ora 10. Din 

nefericire, o mare parte dintre primari mi s-au plâns, în cadrul întâlnirilor și al audiențelor de la biroul parlamentar, că 
platforma de încărcare a dat numeroase erori, motiv pentru care timpul pentru încărcarea tuturor documentelor necesare a fost 
și mai mic. Potrivit edililor din majoritatea județelor, sesiunea a fost deschisă doar pentru 7 minute, interval în care s-au 
încadrat inclusiv erorile sistemului generate de suprasolicitare.   

Având în vedere toate aceste neajunsuri tehnice, dar, mai ales, importanța acestui program, cât și numeroasele cereri 
venite din partea tuturor primarilor de la nivel național, vă rog să-mi precizați dacă veți dispune suplimentarea bugetului 
acestui program sau deschiderea unei noi sesiuni până la finalul acestui an.   

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,         Deputat 

Adrian Alda 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Situația mamelor minore 
Stimate domnule ministru,  
România se situează pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte numărul de naşteri în rândul mamelor cu 

vârste mai mici de 15 ani, conform statisticilor realizate pentru anul 2020 de către Eurostat. Din 1.645 de fete cu vârsta între 10 
şi 15 ani care au devenit mame în statele membre UE, 731 au fost românce. De asemenea, în România 16.470 de adolescente 
au devenit mame în 2020.  

Foarte mulţi copii născuţi de mamele minore sunt abandonaţi în maternităţi, iar ulterior ajung în custodia statului, iar 
statutul de „copii ai nimănui” nu le conferă nici o educaţie corespunzătoare, în lipsa atenţiei părinteşti, dar nici un viitor 
promiţător la împlinirea vârstei adulte.  
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Domnule ministru, asigurându-vă de întreaga mea considerație, doresc să îmi transmiteți următoarele informații:  
1. Care este situaţia minorelor care au devenit mame, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Neamț? (Vă rog să îmi 

prezentaţi situaţia din ultimii trei ani, raportată la cea din 1990)  
2. Ce strategie are Ministerul Sănătăţii pentru creșterea activităţilor preventiv-educative desfăşurate în unităţile de 

învăţământ, în vederea diminuării fenomenului mamelor minore?  
3. Din datele deţinute de Ministerul Sănătăţii, care este ponderea copiilor născuţi de minore şi abandonaţi imediat după 

naştere în maternităţi, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Neamț?   
Solicit răspunsul în scris.  
Vă mulțumesc!        Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Impactul măsurii privind compensarea prețului la carburant 
Stimate domnule ministru,  
Prin Ordonanța de Urgență 106/2022, Guvernul a stabilit ca în perioada 1 iulie -30 septembrie 2022, acordarea unei 

compensări 0,25 lei/litru de carburant, benzină sau motorină pentru operatorii economici care acordă consumatorilor finali o 
reducere de preț de 0,5 lei/litru.   

Vă rog să precizați care a fost estimarea inițială a impactului bugetar pentru această măsură și care a fost suma solicitată 
de operatorii economici, privind aceste compensări acordate de Guvern, de la data aplicării, 1 iulie și până la data formulării 
răspunsului la această întrebare?  

În încheiere, precizez că, potrivit Art. 112 din Constituția României, membrii guvernului au obligația de a răspunde la 
întrebările și interpelările formulate de deputați și senatori. Prin urmare, vă rog să îmi răspundeți, distinct, precis și la obiect la 
fiecare dintre cele 4 întrebări adresate mai sus.  

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

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

Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

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

 
Cheltuirea abuzivă de către șefii de la SMART S.A. și TRANSELECTRICA S.A.  

a sumei de 50000 de euro pentru o întrunire-petrecere 
 
Sunt arhicunoscute îngrijorarea și nemulțumirea crescânde ale majorității populației față de majorarea explozivă și 

nejustificată a facturilor la energie electrică, precum și preocupările Guvernului și Parlamentului României de a găsi soluții 
echitabile pentru cetățenii și agenții economici din țara noastră în această problemă ardentă. Într-un asemenea context critic, 
șefii și șefuleții de la doua importante companii naționale cu profil energetic, TRANSELECTRICA S.A. (societatea de 
transport a energiei electrice) și SMART S.A. (societatea de mentenanță a rețelei de transport a energiei electrice, care este o 
subsidiară a TRANSELECTRICA), ambele societăți cu capital integral de stat, s-au găsit să organizeze recent o întrunire-
petrecere (un fel de bairam) la Hotelul Hilton din Sibiu (hotel de 5 stele), pentru care a fost alocată suma de 50 000 de euro din 
banii contribuabililor jecmăniți. Bairamul trebuia să dureze trei zile și trei nopți, în perioada 8-11 septembrie a.c., dar s-a spart 
a doua zi, toți participanții fugind ca potârnichile după ce angajați din cele două companii au sesizat anumite televiziuni, care 
au trimis reporteri la fața locului.  

Având în vedere considerentele expuse, vă solicit să dispuneti verificările de rigoare, să-mi comunicați constatările 
efectuate și măsurile dispuse, urmănd să-mi răspundeți la următoarele întrebări:  
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1. Care au fost obiectul și scopul întrunirii-petrecere convocate in perioada 08 - 11.09.2022, la Hotelul Hilton din Sibiu, 
pentru care SMART S.A., societate subsidiară a TRANSELECTRICA S.A., a alocat suma de 50.000 de euro și la care au 
participat majoritatea șefilor de la cele două companii naționale cu capital integral de stat?  

2. Cum explicați alocarea și plata de către SMART S.A. a unei sume atât de mari pentru o întrunire- petrecere în 
actualul context critic al majorării explozive a prețurilor la energie, care afectează majoritatea populației României?  

3. Câți și ce șefi din SMART S.A. și TRANSELECTRICA S.A. au participat la această întrunirepetrecere, numele, 
prenumele și funcția acestora?  

4. Dacă la această întrunire-petrecere au participat și directorul general al TRANSELECTRICA S.A., Constantin 
Nodulu, și directorul general al SMART S.A., Gheorghe Bolintineanu? Ce pregătire superioară au aceștia și ce experiență în 
domeniul energetic și în domeniul managerial aveau la data numirii în funcțiile susmenționate?  

5. Care este valoarea contractelor atribuite, în ultimii 15 ani, de către TRANSELECTRICA S.A. și S.C. SMART S.A. 
firmelor S.C. PRELCHIM S.R.L. Râmnicu-Vâlcea (patron Tudora Octavian), S.C.  ELEMO S.R.L. Constanța (patron Gârdea 
Pavel) și S.C. CRIȘENI S.R.L. și S.C. DRAGSIL S.R.L. din comuna Vama, județul Satu-Mare (patron Crian Mihai)? Ce 
oferte de prețuri au făcut aceste firme comparativ cu altele? Dacă aceste firme au executat integral lucrările atribuite? Cum 
explicați că pentru aceste firme au fost efectuate recepții fictive pentru lucrări neexecutate? Cum explicați favorizarea acestor 
firme?  

6. Dacă au fost efectuate intervenții în favoarea acestor firme de către foști și actuali demnitari ai statului român 
(miniștri, parlamentari, șefi din SRI, DGIPI sau IGP, ca, de exemplu, chestorul Popa Gheorghe, fost șef al IGP)?  

7. Cum comentați afirmațiile unora dintre patronii acestor firme (anchetați și chiar arestați și condamnați pentru fapte de 
corupție, evaziune fiscală sau violență) în sensul că au achitat sume de ordinul zecilor sau sutelor de mii de euro, cu titlu de 
mit, unor directori generali și directori de la TRANSELECTRICA S.A. și SMART S.A.?  

Solicit răspuns scris și oral.     
Deputat 

Daniel-Florin Ghiță 
*** 

 

Adresată doamnei Manuela-Irina Pătrășcoiu, directorul general al Companiei Naționale de Investiții 
 

Finanțare reabilitare Colegiul Național „Carol I” și Opera Română Craiova 
Doamna director,  
Compania Națională de Investiții (CNI) a anunțat, anul trecut, că va aloca 115.528.699 lei, pentru clădirea în care își 

desfășoară activitatea Colegiul Național „Carol I” Craiova și Opera Română.  Fostul premier Florin Câțu a semnat la Craiova, 
în data de 16 martie 2021, contractul pentru  proiectarea şi excecuţia lucrărilor de reabilitare şi consilidare ale Colegiului 
„Carol I” şi Operei Române Craiova. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al companiei pe care o conduceți, durata 
de realizare este de 30 de luni, din care 6 erau dedicate activității de proiectare.   

A trecut mai mult de jumătate din acest termen și, în toamna anului următor, ar trebui să vedem proiectul de reabilitare 
gata, doar că până în acest moment nu am observat că se face vreun demers pentru începerea lucrărilor.  

Clădirea în care își desfășoară activitatea Colegiul Național „Carol I” Craiova și Opera Română este una dintre cele mai 
importante edificii din Craiova, un monument de patrimoniu ce păstrează vie o parte din istoria regiunii și a țării. Aceast 
imobil atât de valoros trebuie salvat urgent. Pe zi ce trece, clădirea de patrimoniu, din centrul istoric, se degradează văzând cu 
ochii.   

Menționez că, în prezent, edificiul are risc seismic foarte mare. Sunt săli de clasă ale colegiului unde, efectiv, se vede 
cerul. În plus, porţiunea din strada principală este închisă de luni bune pentru că din ea cade tencuiala și reprezintă un pericol, 
în primul rând, pentru elevii care învață în Colegiul Național „Carol I”.   

În acest context, vă rog să îmi comunicați în ce stadiu de află proiectul de renovare a Colegiului Național „Carol I” și a 
Operei Române. În plus, vă rog să îmi puneți la dispoziție și informații privind sumele alocate în perioada 2021-2022 pentru 
instituția din Craiova.   

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

Iulian-Alexandru Badea 
*** 
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Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Încetarea mandatului de consul onorific în Israel al domnului Herman Berkovits 
Stimate domnule ministru,  
România poate înființa, pe bază de reciprocitate, oficii consulare onorifice pe teritoriul altor state și poate numi consuli 

onorifici, potrivit normelor și principiilor internaționale.  
Persoanele propuse trebuie să dețină poziții importante în țările respective -  oamenii politici reputați, personalități 

remarcabile în domeniile economic, financiar, bancar, cultural, științific, avocați de renume, cu independență financiară și 
comportament adecvat funcției încredințate, apropiați de România.  

În 2015, domnul Berkovits a fost numit în funcția de consul onorific al României în Israel, iar în acest context, în 2017, 
domnia sa a fost decorat cu Ordinul Național Pentru Merit în grad de ofițer acordat de Președintele României Klaus Werner 
Iohannis.   

Vă adresez rugămintea să precizați care sunt considerentele pentru care mandatul de consul onorific în Israel al 
domnului Herman Berkovits nu a fost reînnoit.  

Cu deosebit respect,        Deputat 
Andi Cristea 

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

 
Viitorul sectorului turistic din România 

Stimate domnule ministru,   
Pentru mulți operatori economici, sezonul turistic estival din acest an a reprezentat un eșec major, punând multe 

companii în situații extrem de dificile, în unele cazuri ducând la faliment și, desigur, șomaj! Mai mult, în urma a numeroase 
dezvăluiri din presă, sectorul turistic românesc a suferit și o criză majoră de imagine, mai ales pe plan intern dar, putem bănui, 
și pe plan internațional!  

În aceste condiții, vă solicit domnule ministru să îmi comunicați ce măsuri specifice ministerului pe care îl conduceți ați 
luat pentru salvarea și dezvoltarea turismului românesc, a firmelor plătitoare de taxe și impozite și a angajaților lor.  

Nu în ultimul rând, dat fiind că sezonul de iarnă va începe nu peste multă vreme, vă rog să îmi comunicați ce acțiuni ați 
întreprins pentru evitarea unui eșec similar cu cel înregistrat în lunile de vară.  

Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris.  
 Cu stimă,          Deputat 

Ioan Mang 
*** 

Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 
 

Program național pentru promovarea destinațiilor turistice 
Domnule ministru,  
Destinațiile turistice autohtone au un potențial deosebit, fiind la fel de atractive și competitive în comparație cu alte 

obiective din Europa sau chiar de pe mapamond, grație particularităților și unicității lor. Însă, deși aceste locuri sunt inedite, 
pitorești și fascinante, acest sector de activitate a fost foarte slab promovat atât peste hotare, cât și în țară, motiv pentru care 
numărul turiștilor străini, care vizitează România, a rămas în continuare nesemnificativ. De asemenea, albumele și broșurile, 
care au mai rezultat din diverse inițiative guvernamentale, anterioare de promovare în străinătate a destinațiilor sau siturilor 
autohtone, nu au avut decât un puternic impact financiar asupra bugetului statului din cauza costurilor ridicate pe care le-au 
presupus conceperea, elaborarea și distribuirea lor. Oportunitățile pe care le oferă dezvoltarea tehnologiilor de disipare a 
oricărei informații pot contribui la promovarea României oriunde în lume și cu costuri mult mai mici.   

Așadar, pe acest fond, vă rog să-mi comunicați când veți demara un nou program de promovare a destinațiilor turistice, 
care vor fi instrumentele informaționale de care veți face uz, care este cuantumul bugetului pe care îl veți aloca acestui efort de 
atragere a turiștilor străini și care vor fi principalele destinații selectate. Solicit răspuns scris.  

Cu stimă,         Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
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Adresată domnului Sorin-Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Strada Trei Fântâni Iași 
Stimate domnule ministru, 
Una din cele mai circulate străzi din zona municipiului Iași a rămas de ani buni într-o situație fără ieșire. Conducătorii 

auto care o tranzitează sunt exasperați de nesfârșitele amânări ale rezolvării. Este vorba de strada Trei Fântâni, aflată pe 
tronsonul cuprins între intersecția cu Șoseaua Bucium și drumul național 28 Iași-Tomești. Ani la  rând s-a discutat de acest 
drum ca parte a șoselei de trafic greu a municipiului Iași. Odată cu renunțarea la acest proiect ce cuprindea și strada Trei 
Fântâni, nici situația juridică a șoselei nu a mai fost clarificată, drumul fiind pasat între autoritatea locală și Compania 
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. Primăria Iași a plombat de câteva ori drumul, operațiune fără efectul 
scontat, șoseaua fiind în continuare un calvar pentru șoferi. În aceste condiții, va rugăm să ne răspundeți la următoarele 
întrebări:  

1. Care este situația actuală din punct de vedere juridic a străzii Trei Fântâni din municipiul Iasi?  
2. Dacă artera se mai află în administrarea CNAIR, când va fi prinsă într-un program de reabilitare?  
3. În cazul în care drumul se află în administrarea Primăriei municipiului Iași, a solicitat autoritatea locală un sprijin de 

la Ministerul Transporturilor pentru a-l reabilita?  
Vă rugăm să ne răspundeți în scris!  
Cu stimă!        Deputat 

Marius-Eugen Ostaficiuc 
*** 

Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Cazuri de hărțuire morală și sexuală 
Stimate domnule ministru,  
Un nou caz de hărțuire morală și sexuală a ieșit recent la iveală în spațiul public, caz în care este implicat un slujitor al 

Bisericii. Justiția l-a plasat pe preotul din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor sub control judiciar până la clarificarea situației. 
Cum astfel de acuzații s-au înmulțit în ultima perioadă, vă rugăm să ne răspundeți la o serie de întrebări cu privire la modurile 
în care statul român s-a implicat în cazurile de hărțuire.   

1. Câte cazuri de hărțuire morală/sexuală, etc au fost semnalate în ultimii 3 ani. Va rugăm să ne răspundeți defalcat pe 
fiecare an în parte și pe fiecare situație în parte.  

2. În câte astfel de cazuri s-a pronunțat justiția și care au fost măsurile luate? (achitare, amendă penală, condamnare la 
închisoare). Va rugăm să ne răspundeți defalcat pe fiecare din ultimii 3 ani în parte.  

3. Câte din cazurile semnalate nu și-au găsit rezolvare la acest moment și în câte situații acuzațiile s-au dovedit a fi 
neîntemeiate?  

4. În câte din aceste cazuri victimele au fost de sex feminin?  
Vă rugăm să ne răspundeți în scris!  
Cu stimă,         Deputat 

Marius-Eugen Ostaficiuc 
*** 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Facturile crescute la energie electrică și gaze naturale 
Domnule ministru,  
Foarte mulți români au primit săptămâna trecută facturi crescute la energie, în ciuda faptului ca Guvernul a plafonat din 

nou, începând cu 1 septembrie 2022, prețul gazelor naturale și al energiei electrice. Românii afectați spun că prețurile 
plafonate prin OUG nr. 119/2022 se aplică consumului înregistrat anul trecut și nu la consumul înregistrat anul acesta. Această 
practică este des utilizată de furnizorii de energie din România, care preferă să folosească ca bază de taxare cantitatea de 
energie consumată anul precedent și în anul următor, singura rectificare fiind realizată în anumite luni din an. Totuși, anunțul 
că o criză energetică ar putea să afecteze România, în această iarnă, i-a făcut pe mulți români să reducă din consumul zilnic de 
energie, de teama unor prețuri foarte mari. Dar, deși românii au început să reducă consumul și chiar să-și înlocuiască, la 
sugestia Comisiei Europene, becurile vechi cu leduri sau cu cele economice, facturile au continuat să rămână la același nivel ca 
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anul trecut. Acest fapt a reușit să-i sperie pe foarte mulți consumatori, iar personalitățile publice au început să atragă atenția 
asupra acestui fenomen.  

În tot acest timp, dumneavostră ați încercat să temperați opinia publică sugerând mutarea consumatorilor afectați la alți 
operatori de pe piață, dar fără să oferiți soluții concrete față de modul în care românii, care au primit acasă facturi mărite, ar 
putea proceda în vederea rectificării sumei pe care o datorează furnizorului de energie. Dacă anul trecut ați recomandat 
românilor, care au primit acasă facturi mărite la energie să nu le achite, în acest an, ați recomandat doar mutarea lor către acel 
operator care are un preț de vânzare, foarte apropiat de plafonul propus de ordonanța de urgență. Însă, trebuie să vă reamintesc 
că, înainte de trecerea de la un furnizor la altul, consumatorul trebuie să plătească factura care a fost emisă de vechiul furnizor, 
în acest caz factura cu valoarea mărită. Din acest motiv, cred că este foarte important să veniți cu soluții prin intermediul 
cărora consumatorii care au primit o factură mărită la energie electrică sau gaze naturale, să poată cere taxarea în concordanță 
cu indexul de anul acesta și nu cu indexul citit anul trecut. Nu putem să rămânem nepăsători atunci când românii care deja sunt 
afectați de creșterea prețurilor la alimentele de bază și la alte bunuri de consum, primesc o factură mărită la energie. Este 
important să avem soluții în favoarea lor și să căutăm noi surse de energie prin intermediul cărora să putem trece cu bine iarna 
care va veni.   

Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați ce măsuri aveți în vedere pentru rezolvarea facturilor 
deja emise după indexul calculat greșit?   

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

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

 
De ce elevii de liceu care învață în alte localități decât cele de domiciliu  

nu mai primesc burse de ajutor social? 
Stimate domnule ministru, 
Prin Art. 15 alin. (1) litera d) a Ordinului nr. 5.379/07.09.2022 pentru aprobarea criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învățământul preuniversitar, emis de către Ministerul pe care îl coordonați, nu se mai acordă burse de 
ajutor social liceenilor, ce provin din mediul rural și care sunt școlarizați într-o altă localitate decât localitatea de domiciliu. 

Mă prevalez de acest instrument instituțional pentru a-mi exprima îngrijorarea față de inechitatea care se produce astfel 
față de elevii de liceu, din mediul rural, care sunt obligați să studieze în altă localitate decât cea de domiciliu și care nu vor mai 
beneficia de bursa de ajutor social, cu precădere elevii care urmează cursurile învățământului profesional și tehnic și, pentru că 
vor să învețe o meserie, sunt nevoiți de circumstanțe să urmeze cursurile unei astfel de unități de învățământ din altă 
localitatea. 

La nivelul județului Brașov, funcționează 29 de unități de învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional 
și tehnic, mă refer desigur la învățământul liceal filiera tehnologică, învățământul profesional și învățământul postliceal. Pentru 
anul școlar 2021-2022, în județul Brașov, au fost înscriși un număr de 11.905 elevi în învățământul profesional și tehnic. 
Dintre acești elevi, un număr foarte mare provin din alte localități. 

Prin urmare, domnule ministru, vă rog să prezentați punctul de vedere oficial cu privire la considerentele instituționale 
de a nu mai acorda bursă de ajutor social pentru acești elevi și de ce aceste modificări aduse prin noul Ordin de ministru nu au 
fost anunțate public și dezbătute. 

Totodată vă rog să precizați care este numărul elevilor, la nivel național, care urmează cursurile unui liceu în altă 
localitate decât cea de domiciliu și care este suma „economisită”. 

În încheiere, vreau să subliniez că un pilon central al proiectului România Educată inițiat de președintele României, 
domnul Klaus Iohannis, îl reprezintă reducerea decalajului dintre învățământul rural și cel urban. 

Totodată, asigurarea echității în sistemul de educație este un garant al respectării dreptului fiecărui elev de a avea șanse 
egale de acces la educație. 

Vă mulțumesc și vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris. 
Deputat 

Ana-Loredana Predescu 
*** 
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Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Solicitare de completări ce se impun la Ordonanța de Urgență nr. 119 din 1 septembrie 2022 pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de 

energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023 
Domnule ministru, 
După adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 119 din 1 septembrie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în 
perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, atât oamenii politici cât și consumatorii casnici au constatat formularea ambiguă a 
actului normativ. Am în vedere baremul stabilit la Articolul 1 (1): 

a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de 
consum în anul 2021 este cuprins între 0-100 KWh inclusiv; 

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de 
consum în anul 2021 a fost între 100,01-300 kWh, pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh; 

Consumul de energie electrică ce depășește 255 KWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1);  
Articolul 5(1), la care este făcută trimiterea, prevede că pentru clienții casnici de energie electrică, cu excepția celor 

prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) și b), prețul final facturat se stabilește de către fiecare furnizor. 
Consider că textul ordonanței apar mai multe scăpări: 
• Dacă cei care au înregistrat un consum de 100,01-300 kw în anul 2021 trebuie să se încadreze în 255 kw consum, 

adică o economie de 15%, de ce nu se aplică economisirea și pentru primul prag de consum, respectiv 85 kw? 
• În ordonanță se specifică: ”Consumul de energie electrică ce depășește 255 KWh/lună se facturează conform 

prevederilor art. 5 alin. (1), după care în Art.5 lasă să se înțeleagă că e la latitudinea furnizorului să stabilească pretul pentru cei 
ce au un consum mai mare de 255 kw.  

Deci ce anume vor plăti la prețul stabilit de furnizor:  
a)integral consumul, pentru cei care depășesc 255 de kw? 
b)doar diferența de la 255,01 kw până la nivelul consumului înregistrat? 
• Iar de aici decurge o altă neclaritate: dacă cei ce depășesc pragul de 255 kw vor plăti la prețul din contract doar 

diferența de la 255,01 kw până la consumul real, atunci de ce această regulă nu se regăsește și în cealaltă categorie, respectiv 
cei ce depășesc consumul de100 kw, dar au un consum mai mic de 255 kw, să plătească doar pentru diferența de consum, 
incepând de la 100,01 kw prețul superior, adică 0,80 lei cu  

TVA/kw? 
Având în vedere că această Ordonanță este o schemă de sprijin pentru consumatori impotriva creșterii prețurilor la 

energie este imperios necesar înlăturarea oricărei posibilități de interpretare a textului, de abuz sau de inducere în eroare a 
populației. Este nevoie de o formulare clară pentru consumatorii casnici, așa cum este în cazul consumatorilor non casnici, 
pentru care e specificat clar în Ordonanță: ”maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar 
realizat [...] Diferența de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1).” 

Metoda corectă, prin care venim cu adevărat în sprijinul consumatorilor casnici este de a stabili clar cele 3 praguri 
logice de facturare: 

- pentru consumul 0-100 kw - pentru consumul 100,01-255 kw - pentru consumul peste 255,01. 
Având în vedere aspectele expuse solicit un răspuns clar la întrebările: 
1. Se va aplica pragul de economisire a energiei de 15% și primei categorii de consumatori, cu consum de până la 100 

kw, pentru echitate? 
2.Care va fi metoda reală de facturare pentru cei ce vor depăși 255 kw consum: vor achita consumul integral la pretul 

din contract sau doar diferența de la 255,01 kw până la nivelul consumului total? 
3. Va fi aplicat algoritmul acesta și pentru prima categorie de consumatori, respectiv cei ce depășesc consumul de 100 

kw, dar mai puțin de 255 kw vor beneficia de facturarea la prețul superior (0,80 lei cu TVA/kw) doar a diferenței de la 100,01 
kw până la nivelul consumului inregistrat(mai mic decât 255 kw) 

Solicit răspunsul in cel mai scurt timp posibil, în scris. 
Vă mulțumesc!         Deputat 

Viorica Sandu 
*** 
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Adresată domnului Sorin-Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Măsuri pentru pentru autostrada Tg Neamț - Iași - Ungheni, parte  
din autostrada A8, Autostrada Unirii 

Stimate domnule ministru,  
În urma sesizărilor pe care le-am primjt de la societatea civilă din Iasi, vă aduc la cunoștința o stare de fapt și vă solicit, 

în nume personal și a întregii societăți civile din Moldova și județul Iași, implicarea și luarea unor măsuri care să conducă la 
rezolvarea situației menționate mai jos.  

După cum stiți, în primăvara anului 2021 s-a semnat contractul de actualizare a studiului de fezabilitate pentru 
autostrada Tg Neamț - Iași - Ungheni, parte din autostrada A8, Autostrada Unirii.  

Autostrada are rolul de a lega zona Iasi si Republica Moldova de autostrada A7 si apoi se continua spre Tg Mures.  
În septembrie 2021 a fost primul termen intermediar, termen până la care proiectantul Consitrans trebuia să finalizeze 

etapa analizelor multicriteriale.  
Chiar daca pentru jumatate de traseu lucrurile au mers relativ satisfacator, a doua jumatate de la Letcani la Ungheni, 

incluzand si varianta de ocolire a municipiului Iasi, treneaza nepermis de mult, depasind orice limita de bun simt!  
Astfel, inca din noiembrie 2021 au fost organizate consultari publice privind variantele de traseu creionand 5 posibile 

variante si de atunci si pana acum, adica in 10 luni, inca nu s-a ajuns sa se determine varianta finala.  
Mai mult, in sedintele bilunare de progres organizate de CNAIR, atat proiectantul cat si compania isi paseaza vina si 

joaca un ping-pong cinic, pe nervii si viata cetatenilor pe care aceasta autostrada urmeaza sa-i deserveasca iar termenele 
avansate in trecut pentru depasirea unor etape in cadrul AMC2, nu au fost respectate.  

Retineți vă rog ca timp de 10 luni se joacă acest ping-pong unde ba se comunică faptul că Jaspers se opune, ba ca 
anumite preturi de intretinere nu au fost comunicate de CNAIR, ba ca proiectantul nu intocmeste documentatiile iar limita de 
suportabilitate a noastra, a cetatenilor, a ajuns la final!  

Va rog respectuos sa va implicati in rezolvarea acestei situatii, sa penalizati in aceasta luna, dupa inca 3 luni de la 
precedenta penalizare pe proiectantul Consitrans caci nu s-a incadrat in termenele intermediare si sa puneti piciorul in prag, 
solicitand rezolvarea de indata a situatiei si neperpetuarea ei.  

Va aduc la cunostinta ca, in conformitate cu ultimul studiu de trafic, in zona Podu Iloaiei, zona ce urmeaza a fi deservita 
de aceasta autostrada, se inregistreaza un trafic de 46.000 vehicule pe sens, adica 92.000 vehicule pe zi, lucru ce este de 9 ori 
mai mare decat limita de la care normativele recomanda construirea unei autostrazi!  

Situatia este incredibilă și toți iesenii ne-am bucura ca problema să fie rezolvată și depășită cât mai curând cu putința, 
pentru a putea avansa apoi în etapa de investigații în teren, etc.   

Daca proiectantul nu intelege sa-si respecte intelegerea, va solicit ca sa-i comunicati ca la al treilea cartonas galben va 
primi unul rosu, contractul se va rezilia, nu-i va fi platit nimic din munca deja depusa, va pierde garantia si nu va mai putea 
participa la nicio alta licitatie in urmatoarea perioada de 3-5 ani.   

Totodata va solicit modificarea legii achizitiilor printr-o ordonanta si introducerea unor penalitati mari, atat pentru 
etapele intermediare cat si pentru nelivrarea la termenul contractual, penalitati care sa insemne 5% pe luna de intarziere, 
aplicabile la livrabilul partial sau total dupa 90 zile intarziere.  

Printr-o astfel de varianta speram ca proiectantii sa inteleaga ca intelegerile contractuale se respecta ori pierderile sunt 
mari. In acest moment, pe acest contract, penalitatea fiind de 0.001% pe ziua de intarziere, adica una extrem de neglijabila si 
abia in 3 ani s-ar acumula penalizari de 1%, ceea ce este extrem de nefavorabil evolutiei pozitive a proiectului iar penalitatea 
nu are rolul pe care o penalitate ar trebui sa-l aiba.  

Aceasta necesita intervenția Dvs prompta si responsabila pentru a evita o intarziere atat de mare incat se va interpreta ca 
un eșec. Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc! 
Cu deosebita considerație,      Deputat 

Vasilică Toma 
*** 
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Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Ambrozia-eterna problemă 
Stimate domnule ministru,   
După cum bine cunoașteți, ambrozia este o buruiana, care de zeci de ani este cunoscuta de catre tot mai multa lume, 

datorita numarului mare de alergii pe care le produce. Alergia la ambrozie afecteaza circa 480.000 de adulți din Romania, 
adica peste 5% din populația activa din Romania, ceea ce indica o morbiditate crescuta, comparabila cu cea data de diabetul 
zaharat. Simptomele de alergie prezente in perioada august-septembrie in fiecare an, sunt sugestive pentru alergia la polenul de 
ambrozie. Tratamentul poate fi simptomatic sau curativ. Tratamentul curativ cu „vaccin” antialergic se initiaza cu 4 luni 
inainte de inceperea sezonului de ambrozie.   

Costul tratamentului simptomatic pentru alergia la ambrozie este de circa 300 de lei pe sezon (antihistaminice, 
corticosteroizi, fructe și legume care au factori antiinflamatori, utilizare purificator de aer etc.).  

Imunoterapia alergen-specifica (AIT) este singurul tratament care modifica cursul bolii putand asigura o protecjie de 10-
15 ani, doar ca accesul romanilor la acest tratament este foarte deficitar din cauza lipsei acestuia din farmacii sau spitale.  

Avand in vedere cele anterior mentionate, vă rog să-mi comunicați care sunt masurile pe care Ministerul Sanatații Ie 
desfasoara in vederea asigurarii accesului facil a pacienților la imunoterapia alergen-specifica (AIT) pentru ambrozie?  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!          Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
    domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Acordarea unui sprijin financiar pentru posesorii de automobile electrice 
Stimate domnule ministru, 
De cativa ani, peste tot în lume sunt promovate masinile electrice, statele promovând programe de susținere pentru 

achizitionarea acestor automobile. După cum bine cunoaștem, modul cel mai ușor și mai convenabil de a reîncărca 
automobilul electric  este evident cuplarea la priza din garajul personal. Conform mai multor studii în rândul utilizatorilor, 
aceasta este deja metoda cea mai comună de încărcare, unele studii sustinând că peste 80 de procente din ciclurile de încărcare 
a automobilelor electrice au loc acasă.   

În contextul în care, în prezent Ministerul Energiei a lansat o noua strategie privind încurajarea cetatenilor de a consuma 
energie elctrică la un plafon cat mai scazut, va rog să-mi comunicați care sunt masurile pe care intenționați să le adoptați 
pentru a preveni o măsură discriminatorie în ceea ce privește  acordarea unui sprijin financiar pentru posesorii de automobile 
electrice de a beneficia de un pret reglementat la energie electrica pentru a nu depăși plafonul de consum instaurat de 
Ministerul Energiei. Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc!           Deputat 
Cu deosebita considerație,    Vasilică Toma 

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

 
Pregătirea Complexului Energetic Oltenia pentru sezonul de iarnă 

 

Criza energetică, generată în primul rând de penuria de gaze din Europa, ne obligă pe noi, românii, să maximizăm 
potențialul energetic al țării pentru a nu mai depinde de importuri în mare măsură. Resursele de care beneficiază România 
creează  mixul energetic, care poate produce indiferent de anotimp și de condițiile meteo. Echilibrul acestui mix este asigurat 
de Complexul Energetic Oltenia, cel mai sigur producător de energie din România.   

Aproape în fiecare iarnă, compania energetică pe bază de cărbune a ”salvat” România de la îngheț. Siguranța pe care 
aceasta o dă Sistemului Energetic Național, coroborată cu criza europeană de energie, relevă importanța Complexului Oltenia 
în piața de profil.    
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Cel mai mare dezavantaj al companiei este, însă, acela că ce nu se face astăzi la Complexul Oltenia, se vede mâine. 
Lipsa preocupării actualei conduceri a Ministerului Energiei față de acesta și încercarea de a elimina din piață compania din 
Gorj, prin  acțiuni vădite împotriva sa, se resimt în performanțele acestei companii.   

Complexul Energetic Oltenia poate asigura, în continuare, o bună cantitate de energie din necesarul de consum de la 
nivel național, dar pentru aceasta  este nevoie urgent de un plan de pregătire a sezonului de iarnă.   

Așadar, domnule ministru, vă rog să răspundeți la următoarele:  
1. Care este nivelul de realizare a stocurilor de cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, din perspectiva pregătirii 

sezonului rece?  
2. Care este planul investițional pentru carierele și termocentralele din cadrul companiei pentru perioada următoare?  
3. În ce procent este asigurată resursa umană pe cele două componente al Complexului Energetic Oltenia, respectiv 

partea minieră și termo?  
4. Fronturile de lucru existente asigură funcționarea în bune condiții a utilajelor din cariere?   
Solicit răspuns în scris.  
Vă mulțumesc!         Deputat 

Mihai Weber 
*** 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Sistemul e-Factura nu funcționează la parametrii optimi 
Domnule ministru,  
Salut inițiativa Ministerului Finanțelor de a introduce, începând cu 1 iulie 2022, obligativitatrea folosirii Sistemului 

naţional privind factura electronică RO eFactura pentru că, așa cum ați afirmat în repetate rânduri, digitalizarea administrației 
publice este o prioritate, iar Ministerul Finanțelor este în plin proces de  tranziție de la documentele pe hârtie la cele pe suport 
digital. În acest context, RO e-Factura este un sistem care contribuie la susținerea unui mediu fiscal eficient, transparent și 
echitabil.    

După data de 1 iulie 2022 am primit numeroase sesizări de la agenții economici din Maramureș și nu numai că acest 
sistem care a devenit obligatoriu nu funcționează la parametrii optimi fapt care necesită, cel mai probabil, o intervenție urgentă 
din partea specialiștilor IT. Printre cazurile semnalate au existat probleme foarte mari în validarea facturii, unele deficiențe 
durând chiar câteva zile sau o săptămână, fără ca persoanele juridice să poată înregistra factura din cauza soft-ului ANAF care 
pare să aibă anumite probleme în funcționare. Există, de asemenea, sesizări că, în ultima săpătămână, soft-ul electronic nu a 
recunoscut codul fiscal al firmelor care au încercat să genereze facturile sau au apărut mesaje de eroare care au arătat că 
sistemul nu funcționează.   

În acest sens, agenții economici vă roagă prin intermediul meu, domnule ministru, să cereți o evaluare rapidă și cât mai 
amplă a acestui sistem care va deveni obligatoriu la nivel național din anul 2023 și care acum, când funcționează la o 
capacitate mult mai redusă, are deficiențe mari în accesare. Printre rugămințile care vă sunt adresate, domnule ministru, legate 
de acest sistem de operare, este și una care privește operaționalizarea soft-ului, astfel încât acesta să rețină datele firmei o dată 
emisă o factură, pentru că cine are de făcut câteva zeci de facturi într-o zi sau într-o săptămână trebuie să reintroducă, manual, 
toate datele la fiecare nouă utilizare.   

Tot legat de acest program, mi s-a reclamat faptul că desi există câmpuri care par să nu fie obligatorii în completare, 
potrivit modului în care este conceput soft-ul, în situația în care nu se completează de fiecare dată toate câmpurile existente, 
factura nu este generată.   

Vă felicit pentru modul în care administrați Ministerul Finanțelor și pentru toate soluțiile pe care le-ați oferit pentru a 
veni în sprijinul românilor, fapt pentru care am convingerea, domnule ministru, că veți rezolva și această situație pe care v-am 
prezentat-o și veți găsi soluțiile optime pentru ca agenții economici să nu aibă de suferit.   

În consecință vă rog, domnule ministru, să mă ajutați să ofer un răspuns cât mai complex celor care mi-au cerut ajutorul 
și să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  

1. Când credeți că acest soft va fi operational 100%?   
2. Ce măsuri a luat Ministerul Finanțelor pentru a explica tuturor agenților economici cum să folosească, începând de la 

1 ianuarie 2023, sistemul e-Factura?  
3. A fost elaborat un ghid de utilizare al sistemului care să fie accesibil tuturor și cum ajunge acest ghid la fiecare agent 

economic?   
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Am speranța, domnule ministru, că veți depune toate diligențele necesare pentru a rezolva cât mai curând aceste 
deficiențe pe care vi le-am semnalat și sunt convins că veți oferi soluții optime românilor care vă cer ajutorul.  Solicit răspuns 
scris și oral.   

Cu respect,         Deputat 
Gabriel-Valer Zetea 

*** 
 
 

 Interpelări 
 

Adresată: domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii   
De către: domnul Iulian-Alexandru Badea, deputat 
Obiectul interpelării: Situația instrumentelor muzicale 

 
Domnule ministru,  
În instituțiile de cultură din România, muzica răsună dezacordat, iar motivele sunt legate de slaba finanțare în acest 

domeniu. Instrumentele sunt vechi, deteriorate, iar consumabile lipsesc cu desăvârșire. Astfel, actul muzical dintr-o 
filarmonică sau o operă riscă să fie de calitate scăzută.   

Pe lângă numeroasele probleme legate de sălile de spectacole și incapacitatea asigurării acusticii potrivite, de lipsa 
spațiilor de studiu individual al cântăreților și instrumentiștilor sau de lipsa cabinelor de schimb pentru artiști, există și 
problema instrumentelor muzicale. În condițiile în care România este unul dintre cei mai mari exportatori de instrumente 
muzicale, instrumentiștii din multe instituții cu profil muzical din țara noastră folosesc încă instrumente vechi, stricate, cu 
coarde rupte. Mai mult, unele dintre filarmonici sau opere nu au nici măcar minumul de instrumente muzicale care alcătuiesc o 
orchestră, artiștii fiind nevoiți să renunțe la anumite partituri sau să improvizeze.   

Pe lângă lipsa fondurilor pentru aceste investiții, nu există suficienți bani nici măcar pentru accesoriile consumabile 
necesare instrumentelor. Fie că este vorba de corzi, arcușuri, căluși, ancii sau chiar tocurile instrumentelor muzicale, toate 
acestea nu pot fi asigurate, în fiecare an, de administrația instituției.   

În aceste condiții, mulți dintre instrumentiști sunt nevoiți să le achiziționeze din fonduri proprii, cheltuieli uneori 
împovorătoare pentru aceștia. Pentru a putea participa la evenimente sau concursuri de profil, muzicienii își folosesc propriile 
instrumente, fără ca instituția în numele căreia prestează să recompenseze financiar instrumentistul.   

În acest context, vă solicit răspunsul la următoarele întrebări:  
1. În ce măsură cunoașteți situația instrumentelor muzicale folosite în instituțiile de cultură din România?  
2. Ce fonduri au fost alocate în acest an pentru achiziția de instrumente muzicale noi?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, la fiecare întrebare, în termenul prevăzut de lege.   
  

*** 
Adresată: domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii   
De către: domnul Iulian-Alexandru Badea, deputat 
Obiectul interpelării: Situația Sălii Palatului București  

 
Domnule ministru,  
Sala Palatului din București este unul din simbolurile evenimentelor culturale din România. În decursul timpului a 

găzduit zeci de manifestări valoroase, iar pe scena instituției au urcat personalități de prim rang ale muzicii clasice. Din păcate, 
în ultimii 30, clădirea s-a degradat vizibil, iar investițiile au fost amânate în mod repetat.   

Ministrul Culturii din guvernul Cioloș, Vlad Alexandrescu a anunțat, în urmă cu cinci ani, că Sala Palatului va fi 
reabilitată total și a precizat inclusiv valoarea investiției, și anume 28,7 milioane euro, fără TVA. Mai mult, în mandatul 
ministrului Alexandrescu a fost menționat și faptul că lucrările vor începe în anul 2018. Ne apropiem de finalul anului 2022, 
iar investițiile în această instituție culturală de prim rang întârzie să apară.   

În fiecare an, în preajma Festivalului „George Enescu”, câteva voci ale societății civile sau artistice amintesc despre 
decăderea palatului din inima capitalei. Mai mult, în 2011, într-un gest fără precedent din partea unor personalități de renume 
ale lumii muzicale, autoritățile române au primit o palmă rușinoasă de la patru dirijori străini, care au cerut public urgentarea 
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investițiilor într-o sală de concerte adecvată unui eveniment cosmopolit cum este Festivalul „George Enescu”.  Niciuna dintre 
aceste mari voci nu a fost auzită până acum.   

Manifestările culturale organizate la Sala Palatului se desfășoară, în prezent, în condiții improprii atât din punct de 
vedere acustic, cât și din punct de vedere estetic.  Sălile sunt degradate, iar spațiul nu este deloc prietenos cu publicul. Pentru 
cei care vin la manifestările culturale, nu există o zonă de așteptare, alta decât scările edificiului, sub cerul liber. În interior, 
mobilierul este vizibil degradat, iar scaunele nu oferă niciun confort pe parcursul orelor lungi ale spectacolelor. Mai mult, nu 
există cabine pentru artiști, aceștia fiind nevoiți să se schimbe în spații improvizate.   

În concluzie, Sala Palatului este un obiectiv de o importanță majoră pentru cultura din România. De aceea, trebuie 
urgent salvat de la degradare.  

În acest context, vă solicit răspunsul la următoarele întrebări:  
1. Există o strategie de renovare/modernizare a clădirii Sălii Palatului?  
2. Dacă există o astfel de strategie, ce finanțare este vizată?  
3. Este luată în considerare construcția unei săli de concerte potrivite spectacolelor susținute de marile filarmonici? Dacă 

da, ce demersuri au fost realizate în acest sens?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, la fiecare întrebare, în termenul prevăzut de lege.   
  

*** 
 
Adresată: domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 
De către: domnul Iulian-Alexandru Badea, deputat 
Obiectul interpelării: Situația pachetelor de servicii turistice, cazări și transport 

 
Domnule ministru,  
Sectorul Turismului a fost grav afectat în urma pandemiei de Covid-19, iar mai multe agenții de turism și turoperatori au 

fost nevoiți să-și închidă porțile din cauza restricțiilor de călătorie impuse la nivel mondial.   
Luna trecută un turoperator mare, Soley Tour, care vindea pachete turistice și cazări în Turcia a intrat în incapacitate de 

plată și a lăsat clienții păgubiți.   
În plus, anul trecut Mouzenidis Travel Grecia, un important touroperator care vindea bilete pentru sejururi în Grecia, a 

anunțat că își suspendă activitatea fără a despăgubi în vreun fel turiștii.   
Românii care au achiziționat aceste servicii (pachete turistice complete, cazări sau transport) s-au îndreptat către 

operatorii intermediari care nu erau decât vânzători în acest context. Spre exemplu, o singură agenție de turism din Craiova a 
avut un prejudiciu de  aproximativ 20.000 de euro și a fost nevoită să le ofere servicii în compensare clienților deși nu avea 
nicio vină, iar în această situație sunt și alte firme de profil din țară.   

În acest context, în care și compania Blue Air a anunțat că suspendă zborurile, iar agențiile de turism au revândut aceste 
servicii, clienții vin și le cer lor despăgubiri. Astfel, micii operatori locali riscă să ajungă la un pas de insolvență.   

Reprezentanții acestor agenții de turism din  Craiova mi-au semnalat că ministrul Antreprenoriatului și Turismului 
ar trebui să verifice mult mai atent acești operatori, în plus ar trebui instituit un fond de garantare pentru pachetele turistice, 
similar cu fondul de garantare a depozitelor bancare.   

În acest context, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Dacă Ministrul Antreprenoriatului și Turismului are vreo strategie pentru a proteja în viitor atât turiștii, cât și agențiile 

intermediare care nu au nicio vină dacă marii turoperatori intră în incapacitate de plată?  
2. Există intenția de a institui polițe de asigurare obligatorii pentru pachetele turistice?  
3. Câte controale au fost efectuate în anul 2022 la turoperatorii mari din România?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, la fiecare întrebare, în termenul prevăzut de lege.   
  

*** 
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Adresată: domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii   
De către: domnul Iulian-Alexandru Badea, deputat 
Obiectul interpelării: Finanțare Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova 

 

Domnule ministru,  
Ministerul Culturii a anunțat, în luna iunie a acestui an, că a fost semnat Acordul – cadru de împrumut dintre România și 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), destinat Proiectului privind reabilitarea patrimoniului construit și 
modernizarea unor clădiri culturale din România.  

Potrivit informațiilor publicate pe site-ului Ministerului Culturii, costul total net al proiectului se ridică la 270 milioane 
euro, din care 216 milioane euro (80% din cost) din împrumutul BDCE și 54 milioane euro (20% din cost), contribuția de la 
bugetul de stat.   

Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova se numără printre obiectivele care vor beneficia de finanțare în vederea 
reabilitării.  În anul 2020, a fost anunțată suma de 18,5 milioane de euro pentru renovarea clădirii Teatrului Național „Marin 
Sorescu” din Craiova.  

Având în vedere că finanțarea acordată în prezent va susține realizarea proiectării și execuția lucrărilor pentru opt 
obiective de investiții, vă rog să-mi comunicați care este valoarea proiectului pentru reabilitarea Teatrul Național „Marin 
Sorescu” (dacă a rămas suma inițială de 18,5 milioane de euro), care este termenul de execuție și când estimați că ar putea 
începe lucrările.   

În plus, vă rog să îmi puneți la dispoziție și informații privind sumele alocate în anul 2022 pentru instituția de cultură 
din Craiova.   

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

*** 
Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către: doamna Alexandra Huțu, deputat 
Obiectul interpelării: Situația furnizării de energie electrică și gaze naturale în actualul sezon rece 2022-2023 pentru 
populație și companii  

 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că în urma răspunsului primit din partea Ministerului Energiei la data de 01.07.2022 cu privire la 

Ordonanța de Urgență care reglementează decarbonizarea sectorului energetic din țara noastră mi-au fost transmise datele cu 
situația resurselor de energie primară, cărbune, țiței și gaze naturale pentru tot anul 2021 și pentru primele două luni din anul 
2022, iar datele arată un dezechilibru consistent între producție și import, ce soluții veți adopta?  

În urma consultării acestor informații transmise de către Ministerul Energiei se constată o creștere de 281,9% a 
importurilor și o scădere cu 90,8% per total pentru toate cele trei resurse.  

Scăderea cea mai mare se înregistrează la gazele naturale utilizabile, minus 75,6%, dar și a țițeiului de minus 23,1%.  
În contextul actual al pieței energiei, dar și al datelor la zi pe care le aveți cu siguranță la Ministerul Energiei, vă rog să-

mi prezentați detaliat pe fiecare regiune a țării și pe fiecare județ dacă în lunile de iarnă care urmează se preconizează deficite 
în alimentarea cu gaze naturale sau curent electric.  

Îngrijorările exprimate, precum și situația solicitată vine și ca urmare a prezentării publice a raportului Dispecerului 
Energetic Naţional care arată că la iarnă am putea avea un deficit major de curent, iar una dintre soluţii ar fi să folosim lemne 
în loc de gaz. Paradoxal, deşi suntem printre cei mai mari producători din Europa, importăm în continuare, iar, în cazul în care 
Rusia nu va mai furniza deloc gaze în Uniunea Europeană, România va trebui să distribuie din energia proprie şi altor ţări din 
regiune.  

Domnule ministru, există riscul ca la iarnă, în anumite intervale orare sau zile, să nu fie suficient curent sau gaze 
naturale pentru consumul populației și al companiilor? Există riscul ca anumiţi consumatori să fie debranşaţi pentru a nu intra 
într-o situaţie de criză?  

Aveți în vedere să aplicați soluția prezentată de PSD, respectiv reglementarea pieței energetice ca instrument de 
importanță decisivă în efortul statului de a stopa avalanșa scumpirilor, iar oamenii și economia să își permită să plătească 
căldura, electricitatea și carburanții?  

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.  
Vă mulțumesc.          *** 
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Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către: domnul Dan-Cristian Popescu, deputat  
Obiectul interpelării: Mărirea plafonului de consum al energiei electrice pentru persoanele cu probleme de sănătate 
 

În urma cazurilor semnalate de către cetățeni în cadrul emisiunii „100% Laurențiu Botin", difuzată de Realitatea Plus, în 
data de 12 septembrie 2022, vă solicit mărirea plafonului de consum al energiei electrice stabilit conform Ordonanței de 
urgență nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piata de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 
aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, pentru 
persoanele care depind din punct de vedere medical, la domiciliu, de aparate consumatoare de energie electrică. 

Consumul lunar de energie al unei astfel de persoane, care pe lângă necesitățile minime existente, depinde din punct de 
vedere medical de un aparat specializat (precum concentratorul de oxigen) depășește cu mult cei 255 KWh/lună stabiliti pentru 
plafonarea pretului la energia electrică, mai ales în perioada de iarnă. 

Solicit răspuns în scris. 
*** 

 

Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către: domnul Marian-Iulian Rasaliu, deputat 
Obiectul interpelării: Modificări la OUG pe energie 

 

Stimate domnule ministru,  
Deciziile luate în cadrul Ministerului Energiei, când piața a fost liberalizată haotic, dar și când s-a recurs la o schemă 

costisitoare de compensare, au costat enorm bugetul de stat, pe cetățeni, dar și firmele românești. Din păcate, pentru IMM-uri 
această iarnă va fi foarte grea, în lipsa unor măsuri eficiente de sprijin. Există riscul concedierilor și al falimentelor în masă.  

În acest context, vă rog, domnule Ministru, să îmi transmiteți următoarele:  
1. Nu considerați că ar fi oportună interzicerea plății in avans a energiei practicată de furnizorii de energie? In 

eventualitatea în care nu se poate interzice plata, atunci plata în avans să fie făcută pe maxim o lună, calculată ca medie pe 
trimestru (trimestrul I este iarna și consumul este mai mare față de celelalte).  

2. Cum credeți că vor avea capacitatea de a efectua plăți în avans societățile aflate în proces de reorganizare? Conform 
legii insolvenței, plățile la utilități se fac la trei luni. Efortul financiar de a face plăți în avans pe trei luni ar fi semnificativ. 
Aceste companii riscă să reintre în insolvență.   

Mai mult decât atât, dacă se pretind garanții colaterale în bani, atunci trebuie să dispară avansurile, dar menținerea atât a 
garanțiilor, cât și a avansurilor, este de neimaginat.  

Nu cred că vă doriți falimentarea IMM-urilor!  
Solicit răspuns în scris și oral.             

*** 
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Adresată: domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului  
De către: domnul Dan-Constantin Șlincu, deputat 
Obiectul interpelării: Creșterea investițiilor în infrastructura sportivă pentru a dota toate unitățile de învățământ și cluburile 
sportive cu bazine de înot 

 
Stimate domnule ministru,  
 Având în vedere că în România sunt 56 de bazine de înot pentru elevi şi studenţi, dintre care o treime, respectiv 17 sunt 

în Bucureşti, restul zonelor fiind neacoperite, astfel încât infrastructura nu ține pasul cu cererea, vă rog să-mi comunicați dacă 
ați inițiat împreună cu Ministerul Educației și Ministerul Dezvoltării o strategie de creștere a investițiilor pentru dotarea 
școlilor și cluburilor sportive de stat cu bazine de înot. În condițiile în care în România există 6970 de unități de învățământ, 
înseamnă că sub 1% dintre ele au un bazin de înot.  

Așa cum știți în Ungaria, Germania, Franța, Norvegia înotul este disciplină obligatorie în școli întrucât dispun și de 
numărul de bazine necesare și atunci și-au putut stabili ca obiectiv strategic ca fiecare copil care termină gimnaziul să știe să 
înoate.  

În urma rezultatelor extraordinare înregistrate în ultima perioadă de sportivii români,  cu titluri multiple de campioni 
mondiali la nataţie, au început să fie atrași din ce în ce mai mulți copii la înot, însă fără a dezvolta instrastructura bazinelor și 
bazelor sportive pentru înot, nu vom putea promova acest sport și educația pentru sănătatea copiilor noștri nici la nivel de masă 
ca să nu mai vorbim la nivel de performanță.  

O altă problemă legată de înot se referă la bazinele din țară care au fost construite, inaugurate, dar în lipsa unei Hotărâri 
de Guvern cu privire la administrarea acestora, la schema de personal, clădirile stau nefolosite. În acest sens, consider că se 
impune o mai bună colaborare între Ministerul Sportului, cluburile sportive și autoritățile locale.  

Baza de selecţie pentru înot de performanţă este mică pentru că în lipsa bazinelor de natație, cei mai mulţi părinţi îşi 
aduc copiii la înot mai mult pentru a face mişcare.  

Copiii, tinerii și sportivii din România au nevoie de sprijin, performanţa trebuie susţinută, iar problema nu este doar a 
părinților și este nevoie de implicarea Ministerului Sportului, Ministerului Dezvoltării și Ministerului Educației pentru 
asigurarea infrastructurii necesare.   

Solicit răspuns oral și în scris, în termenul legal de 15 zile.  
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

Avram Iancu și datoria cinstirii memoriei unui mare român 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
România, așa cum o cunoaștem astăzi, este rezultatul unei lungi și tumultoase istorii. Dacă astăzi avem o țară, un stat 

independent și suveran, care își poate decide singur calea pe care să o urmeze, trebuie să nu uităm că toate acestea se datorează 
înaintașilor noștri, care au scris, au luptat și s-au sacrificat pentru idealul național. 1848 reprezintă un moment de cotitură în 
istoria continentului european, un adevărat cutremur cu reverberații ce se vor întinde până la hotarele țărilor noastre românești. 
Cataclismul început în ianuarie în regatele italiene, se va extinde în Franța, Austria și Prusia. Solicitările revoluționarilor vor 
gravita în jurul reformei constituționale, reformă care să garanteze drepturi, libertăți extinse și egalitate în fața legii. Revoluția 
din Ungaria, condusă de Lajos Kossuth, s-a îndreptat direct împotriva absolutismului coroanei habsburgice. Profitând de 
agitațiile din Viena, Boemia și Italia împotriva conducerii austriece, revoluționarii unguri au declarat țara lor independentă, 
considerând ca făcând parte din aceasta și regiunea croată și Transilvania. Răspunsul românilor nu a întârziat să apară, 
organizându-se la Blaj, în zilele de 3-5 mai 1848, o mare adunare prin care românii transilvăneni solicitau să fie respectați ca 
națiune deosebită, cu drepturi aferente acestui statut, precum: reprezentarea în Dietă, desființarea iobăgiei, înființarea de școli 
românești în toate satele și orașele sau folosirea limbii române în administrație. Încorporarea Transilvaniei va naște, astfel, un 
conflict deschis între români și armatele revoluționare ungare, care vor ocupa tot Ardealul, mai puțin Munții Apuseni. Aici, 
armata moților, condusă de tânărul avocat Avram Iancu, în vârstă de doar 24 de ani, va opune o rezistență de netrecut în fața 
trupelor maghiare. Organizată după modelul roman, cu pretori și tribuni în fruntea oștirilor, armata condusă de Craiul Munților 
va deveni nucleul rezistenței românești. După terminarea ostilităților, Avram Iancu va duce o intensă activitate pe lângă curtea 
imperială de la Viena pentru a obține drepturile la care era îndreptățită națiunea română din Transilvania, refuzând orice 
încercare a austriecilor de a-l cumpăra în schimbul renunțării la munca sa patriotică.  

Am primit cu bucurie anunțul făcut de prim-ministrul liberal, Nicolae Ciucă, la mormântul Craiului Munților de la 
Țebea, privind dedicarea anului 2024 personalității lui Avram Iancu, marcându-se astfel 200 de la nașterea acestui mare erou al 
românilor. Cinstirea memoriei lui Avram Iancu este o datorie sacră pe care o avem față de înaintași, dar mai ales față de cei ce 
vor veni după noi. Figuri marcante, înconjurate astăzi de mitologie, precum Avram Iancu, I.C.Brătianu, C.A.Rosetti sau 
Nicolae Bălcescu sunt dovada racordării spațiului românesc la dinamica evenimențială europeană de la acea vreme. Este vital 
ca tinerii să cunoască personalitățile istorice care au luptat ca noi să putem trăi astăzi într-o țară liberă, în granițe proprii și 
stăpână pe destinul său. A-ți cunoaște istoria reprezintă supremul act de cinstire a celor care au avut curajul să înfrunte orice 
vicisitudine pentru națiunea lor, dar îți oferă și posibilitatea de a nu uita că împlinirea unui mare deziderat poate începe, 
câteodată, cu o frază pe cât de banală, pe atât de puternică precum: „Noi vrem să ne unim cu țara”. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Vetuța Stănescu 
*** 

 

Guvernul PNL va face tot efortul pentru a trece peste această iarnă 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Săptămâna trecută am adus în discuție OUG 119 și nevoia includerii operatorilor regionali ai serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare în categoria clienților finali ce pot beneficia de plata unui preț final plafonat de către furnizorul de 
energie electrică, eliminându-se astfel riscul ca populația să fie afectată de creșteri mari de tarife sau raționalizarea apei. În 
categoria măsurilor pentru protejarea populației și a securității energetice, Guvernul condus de premierul PNL, Nicolae Ciucă, 
a decis plafonarea prețului lemnului și a produselor din lemn utilizate pentru încălzire, pentru o perioadă de 6 luni (500 de 
lei/metru ster de lemne, față de 800 de lei/metru ster de lemne la momentul actual). În contextul crizei energetice, întreaga 
populație trebuie ajutată, indiferent de modalitatea utilizată pentru încălzire. În România, peste 3 milioane de gospodării se 
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încălzesc cu lemn de foc sau cu produse derivate. Statul român trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a garanta siguranța 
energetică a cetățenilor săi. În paralel cu plafonarea prețului de vânzare al lemnului pentru încălzire, proiectul de act normativ 
elaborat de Ministerul Mediului va cuprinde și alte măsuri de protecție a cetățenilor, printre care se numără limitarea temporară 
a exporturilor lemnului de foc și a produselor derivate pentru încălzire.  

 Românii trebuie să știe că țara noastră este pregătită să facă față acestei ierni, tocmai pentru că Guvernul Ciucă a luat 
măsuri responsabile din timp. Ordonanța de Urgență pe energie adoptată la 1 septembrie conține aceleași tarife plafonate care 
au fost în vigoare de la 1 aprilie și care rămân în continuare neschimbate. Perioada aplicării prețurilor plafonate a fost extinsă, 
acum fiind până în august 2023. Reducerea plafonului maxim de consum de la 300 la 255 kWh/lună menține în zona de 
protecție 98% dintre cei care erau protejați până la reducerea pragului. Aceste măsuri, luate de Guvernul României sau de 
Comisia Europeană, vin să remedieze situația creată de Moscova, prin presiunile pe care le-a făcut pe piețele internaționale de 
energie pentru a împinge prețurile în sus. Vom fi solidari și vom lucra împreună cu toate statele europene pentru a ne proteja 
populația și a garanta eșecul invaziei rusești în Ucraina. 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Florin Claudiu Roman 

*** 
Comemorarea martirilor de la Treznea și Ip 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
În fiecare an, la începutul lunii septembrie, comemorăm ceea ce a rămas în istorie drept masacrele de la Ip şi Treznea. 

Anul acesta se împlinesc 82 de ani de la tragicele evenimente care au avut loc la Treznea şi Ip, când, în toamna anului 1940, în 
cele două localităţi martire ale neamului românesc, 243 de oameni nevinovaţi au sfârşit în masacrele horthyştilor. 86 de români au 
fost ucişi cu cruzime de către trupele horthyste în localitatea Treznea, în 9 septembrie 1940, şi alţi 157, la Ip, în noaptea de 13 
spre 14 septembrie a aceluiaşi an. 

După Dictatul de la Viena, din 30 august 1940, nord-vestul Transilvaniei a intrat sub ocupaţie maghiară. Teritoriul 
ocupat de horthyşti în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a rămas în istorie sub numele de Transilvania de Nord. Judeţul 
Sălaj a fost alipit Ungariei, iar la data de 8 septembrie 1940, Armata a II-a a intrat în oraşul Zalău. Imediat, după ocuparea 
teritoriului transilvănean, a început seria masacrelor împotriva populaţiei civile româneşti. Cel mai afectat de teroarea 
horthystă a fost Sălajul. Este greu de descris modul în care au fost ucişi românii - femei, bărbaţi, copii. Aceştia au fost torturaţi, 
împuşcaţi, răstigniţi, arşi de vii şi apoi aruncaţi într-o groapă comună. 

Anul acesta pe 9 septembrie am avut onoarea de a participa la un eveniment de comemorare a martirilor, organizat de 
Instituția Prefectului Sălaj, în parteneriat cu Primăria Comunei Treznea şi structurile Ministerului Apărării Naţionale şi 
Ministerului Afacerilor Interne. Manifestarea a debutat cu un ceremonial militar și religios la Cimitirul Eroilor şi a continuat la 
monumental dedicat martirilor, din centrul localităţii Treznea. Atât la Cimitirul Eroilor, cât şi la monument au fost depuse 
jerbe de flori, din partea oficialităţilor locale şi judeţene, dar și din partea partidelor politice. 

Este datoria noastră să îi comemorăm pe aceşti martiri în fiecare an, dar și 
să atragem atenţia asupra efectelor devastatoare provocate de prejudecăţi, ură, discriminare şi intoleranţă.  
Vă mulţumesc!      

Deputat 
Liviu-Ioan Balint 

*** 
 

Uniunea Europeană și șansa României 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Vești foarte bune vin pentru România de la Bruxelles. Prima cerere de finanțare prin PNRR, depusă de România, a fost 

aprobată de Comisia Europeană, anunțul fiind făcut chiar de președintele CE, doamna Ursula von der Leyen. Este un lucru 
nemaipomenit, iar guvernul condus de PNL demonstrează, încă o dată, că prin stabilitatea pe care o oferă și urmărirea 
constantă a interesului românilor putem obține rezultate excepționale. Vorbim despre 2,6 miliarde euro. Suma va merge, în 
principal, spre proiecte de infrastructură de transport (rutieră și feroviară) și în infrastructură educațională. Această sumă se 
adună la investițiile directe și la celelalte fonduri europene, ceea ce face ca suma totală de bani intrați în țară în acest an să fie, 
până la mijlocul lunii septembrie, de 15 miliarde euro. 
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Reamintesc că pentru obținerea acestei finanțări, solicitate încă din luna mai a acestui an, au fost îndeplinite 21 de 
jaloane și ținte, un efort intens din partea administrației publice centrale. Suntem însă abia la început, urmând o perioadă 
extrem de dificilă, dar căreia sunt ferm convins că îi vom face față cu brio. Următoarea cerere de plată va fi depusă în luna 
octombrie. Aceasta constă în 3,2 miliarde euro și sunt necesare îndeplinirea a 51 de jaloane și ținte. Sub conducerea Partidului 
Național Liberal, miniștrii din Guvernul României, împreună cu aparatul de specialitate din ministere, vor lucra asiduu pentru 
îndeplinirea jaloanelor și a criteriilor din PNRR. Dezvoltarea României depinde de accesarea acestor fonduri, fără precedent în 
istoria comunității europene. În total, România va accesa prin PNRR peste 29 miliarde euro (29,18 miliarde, dintre care 14,24 
miliarde sunt granturi și 14,94 miliarde sunt împrumuturi). La această sumă se adaugă 3,79 miliarde euro, fonduri intrate ca 
prefinanțare pentru PNRR, în decembrie 2021 și ianuarie 2022. Obiectivul Mecanismului de redresare și reziliență este de a 
atenua impactul economic și social al pandemiei de COVID-19 și de a spori durabilitatea și reziliența economiilor și 
societăților europene, dar mai mult decât atât, acest mare proiect ne arată aspectul vital al apartenenței noastre la marea familie 
europeană. Alături de NATO, aderarea la Uniunea Europeană reprezintă una dintre cele mai mari realizări ale societății 
românești, iar acest lucru este demonstrat zi de zi. România nu este singură, ea are alături 26 de prieteni și parteneri, care la 
rândul lor se pot baza pe România. 

Vă mulțumesc!          Deputat  
Bogdan Iulian Huțucă 

*** 
 

Atenție la ofertele politice înșelătoare și iresponsabile! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Mă simt dator să atrag atenția asupra ”cadourile otrăvite” pe care unii politicieni din opoziție se străduiesc să le facă 

toamna aceasta românilor, într-o perioadă economică deosebit de dificilă și în care românii se confruntă cu reale dificultăți. 
Am văzut o abundență de propuneri înșelătoare, precum: eliminarea peste noapte a unor impozite și taxe, scăderea taxei pe 
valoarea adăugată pentru unele produse energetice, majorări de venituri cu zeci de procente și lista poate continua. Dacă îi 
întrebi pe inițiatorii acestor demersuri de unde vor lua banii necesari pentru a acoperi aceste diminuări de venituri ale bugetului 
de stat și pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare, vor da neputincioși din umeri. Dacă îi întrebi de unde vin banii din buget 
pe care ei îi împart cu hărnicie, nu vor ști să răspundă că ei vin din buzunarele românilor. 

 Stimați colegi, 
 Să fii responsabil în aceste vremuri dificile, în care se clatină securitatea energetică a întregii Uniuni Europene, în care 

veniturile românilor sunt afectate de creșterea prețurilor și în care avem nevoie de un efort investițional fără precedent pentru a 
moderniza România, chiar este mare lucru. Salut cumpătarea și echilibrul prim-ministrului Nicolae Ciucă în fața tuturor 
propunerilor toxice care se lansează în opinia publică. Cred că președintele PNL a dat dovadă de o maximă responsabilitate, 
exact atunci când țara avea nevoie de acest lucru. 

 Stimați colegi, 
  Nu va fi o iarnă ușoară nici pentru români, așa cum nu va fi pentru niciun cetățean european. Cu toate acestea, trebuie 

să apreciem că măsurile luate de  Guvernul Ciucă pentru protejarea populației și a economiei au fost cele mai eficiente din UE, 
motiv pentru care acestea au devenit sursă de inspirație și pentru alte guverne. Plafonare, compensare, tichete sociale, majorări 
de venituri pentru pensionari și angajați de la 1 ianuarie, creștere economică de peste 5,8% din PIB, investiții străine mai mari 
cu peste 44% față de anul trecut sunt numai câteva dintre rezultatele și faptele Guvernului Ciucă. Mai mult decât atât, decizia 
luată recent cu privire la protejarea populației care își încălzește locuințele cu ajutorul lemnelor de foc, cred că întregește 
imaginea asupra responsabilității actualei coaliții, în contrast flagrant cu iresponsabilii care amăgesc românii cu fantasme 
fiscale și bugetare pe care România nu le poate susține într-o perioadă de criză.   

Vă mulțumesc,      
Deputat 

Dumitru Rujan 
*** 
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Toți copiii au dreptul la educație, indiferent de mediul social 
 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Educația este pilonul de rezistență al oricărei societăți. Fără un popor educat, o țară nu poate avea pretenția la dezvoltare 

și progres. Pentru Partidul Național Liberal, educația a reprezentat întotdeauna o prioritate, demonstrată, în primul rând, de 
fapte concrete. Nume mari care se leagă de istoria glorioasă a Partidului Național Liberal, precum reformatorul Spiru Haret, ne 
obligă să privim instrucțiunea publică cu cel mai mare interes. Astăzi, încercăm constant să ne ridicăm la înălțimea 
înaintașilor. În virtutea acestei datorii, Guvernul Nicolae Ciucă a aprobat în ședința de astăzi normele metodologice pentru 
aplicarea programului pilot Masa caldă în școli, pentru 350 de școli (în anul școlar 2022-2023, Guvernul a dublat numărul 
beneficiarilor Programului “Masa caldă” crescând în același timp cu 50% cuantumul alocat fiecărei mese). Ministerul 
Educației va avea în vedere repartizarea echilibrată în școlile din țară, pentru a ajunge acest sprijin al Guvernului acolo unde 
este cu adevărat nevoie. Pentru Guvernul condus de PNL sunt de maximă importanță toate măsurile care ajută la reducerea 
abandonului școlar, fie că vorbim de asigurarea mesei, asigurarea transportului sau bursele sociale. 

De asemenea, tot din acest an școlar, toți elevii care învață într-o altă localitate decât cea de domiciliu au asigurat de la 
bugetul de stat decontul transportului între localitatea de domiciliu și școală, separat/în plus față de bursele acordate pentru 
sprijin socio-economic și/sau medical sau de bursele acordate pentru performanță școlară. Astfel, elevii care se încadrează în 
criteriile sociale sau medicale, primesc și bursa socială și alocație de transport. Alocația forfetară pentru transport reprezintă 
bani primiți în avans de la Minister și va înlocui sprijinul actual pentru elevii navetiști. Până acum, administrațiile locale 
asigurau transportul elevilor care învățau în altă localitate, în limita a 200 de lei/lună. Era o măsură care împovăra primăriile și 
a presupus riscuri majore de depășire a bugetelor, caz în care elevii ar fi rămas fără sprijinul atât de necesar! Ce se schimbă de 
acum este că Ministerul Educației va asigura bani pentru transportul elevilor în altă localitate în limita a 450 de lei, o sumă 
mult mai mare decât cea de până acum, care va fi calculată în funcție de distanța pe care o are de parcurs elevul. Aceste măsuri 
vor contribui simțitor la reducerea abandonului școlar și vor garanta o mai mare echitate în sistemul educațional. Fiecare copil 
are dreptul la școală, indiferent de mediul din care provine! 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
 

Nu prin isterie națională vom asigura creștere economică! 
Avem nevoie de investiții mari, nu de paie puse pe foc 

 
Tema apocalipsei economice vânturată de unii în spațiul public nu este întâmplătoare și are ca scop tensionarea 

climatului social pe început de toamnă. Sigur că există dificultăți din punct de vedere economic și că oamenii au îngrijorări 
firești privind facturile la utilități în această iarnă. 

Trecem printr-o perioadă grea, cu crize care se suprapun și care din păcate ne afectează viața de mai bine de doi ani. 
Pandemia s-a mai domolit, dar încă își arată efectele nefaste. Multe firme s-au închis, în special din zona HoReCa, dar alte 
sectoare au profitat de conjunctură, au putut face noi angajări și și-au sporit vânzările de câteva ori. România are în continuare 
creștere economică, iar cu toții avem speranța că trendul se va menține și în trimestrele următoare, chiar dacă războiul din 
regiune se prelungește. 

Firește că trebuie să fim realiști și să recunoaștem că această perioadă nu este una tocmai ușoară, dar nu e cazul să 
transformăm totul într-o isterie națională. În perioade dificile e ușor să pui paie pe foc, dar e mai greu să construiești și să 
găsești soluții.  

Una dintre sperietori este legată de lipsa gazului la iarnă. Chiar la începutul acestei săptămâni premierul Ciucă a anunțat 
că procentul de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele naționale a depășit 80 la sută. Este un nivel bun, în condițiile în 
care Comisia Europeană prognozase că vom atinge această țintă abia la 1 noiembrie. Același premier a spus că vor fi suficiente 
cantități de gaz pentru iarna 2022-2023, în condițiile în care, spre deosebire de alte state, o parte însemnată din această resursă 
o asigurăm din producție proprie. 

Nici povestea cu litrul de benzină care va ajunge la 12-13 lei nu s-a adeverit. Mai mult, există stații de carburanți din 
țară unde zilele trecute prețul benzinei a coborât sub 7 lei pe litru. Prelungirea conflictului din Ucraina va duce la apariția unor 
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fluctuații însemnate a prețurilor la combustibili, dar de aici și până la apocalipsa cu 2,5 euro litrul de benzină în România e cale 
lungă. 

Nu vor urma luni ușoare, dar în loc de văicăreli nesfârșite mai indicat ar fi să ne concentrăm pe soluții și pe ceea ce 
putem face. Creșterile de prețuri vor trebui acoperite prin majorarea veniturilor populației, iar guvernul caută în această 
perioadă cea mai bună variantă pentru a aplica măsuri sociale adecvate începând cu 1 ianuarie. În același timp e nevoie să fim 
prudenți și să nu intrăm într-o spirală inflaționistă pe care ulterior să nu o putem controla. 

Avem nevoie în continuare de investiții majore și de atragerea fondurilor europene până la ultimul cent. Vom beneficia 
în următorii ani de zeci de miliarde de euro și trebuie să fim atenți pe ce vom cheltui acești bani și câtă plusvaloare vor aduce 
economiei. Nu vom crea prosperitate prin decizii populiste și nici prin discursuri goale de conținut! 

 
Deputat 

George Șișcu 
*** 

Identificarea de măsuri de sprijin pentru sectorul zootehnic reprezintă o necesitate 
 
Stimate colege, Stimați colegi,  
Vă voi supune azi atenției un subiect care ar trebui să reprezinte o preocupare pentru toți responsabilii din Ministerul 

Agriculturii. Este vorba despre situația din sectorul de creștere a bovinelor și cabalinelor, mai exact situația grea în care se 
găsesc crescătorii de vaci de lapte în contextul secetei, dar și al prețurilor tot mai mari la energie. 

Seceta pedologică a afectat într-o foarte mare măsură sectorul agricol din țara noastră. Multe culturi au fost compromise, 
iar mulți fermieri sunt în pragul unei situații disperate. În ultimele luni, Ministerul Agriculturii și-a îndreptat atenția cu 
predilecție către sectorul pomicol, cel viticol sau de creștere a porcului și păsărilor, precum și către fermierii ale căror culturi 
(de exemplu de grâu, porumb sau floarea soarelui) au fost afectate de secetă. Este foarte bine că s-a încercat sprijinirea lor, dar 
s-a omis o componentă importantă a sectorului agricol și anume cea a crescătorilor de bovine și cabaline, în special crescătorii 
de vaci de lapte, care sunt la fel de afectați ca toți ceilalți de secetă.  

Furajele s-au scumpit ajungând la un preț aproape dublu față de anul trecut, prețul la energie este și el la un nivel extrem 
de ridicat, ceea ce pe mulți crescători îi determină să se gândească serios la a renunța la o parte dintre animalele pe care le 
dețin.  

Este important ca cei care azi conduc Ministerul Agriculturii să se hotărască un pic mai repede pentru a identifica o 
soluție care să poată scoate din colapsul economic sectorul laptelui de vacă. Suntem într-o perioadă complicată care afectează 
mult mai multe domenii. Trebuie să avem soluții constructive, cele mai bune programe și măsuri pentru sectoarele afectate. 

Din punctul meu de vedere, dacă vom continua să numărăm efective de vaci, iar subvențiile vor fi acordate doar pe 
încărcătura de animale, nu vom reuși să ieșim din această logică care nu e una favorabilă zootehniei României.   

Ministerul Agriculturii ar trebui să facă o analiză prin care să vadă că politică de subvenționare pe zona vacii de lapte nu 
asigură autosuficiență de consum din producția internă. Faptul că avem un număr de animale înregistrate azi, dar cantitatea de 
lapte nu e suficientă și ne vedem nevoiți să importăm lapte, această situație poate fi considerată ca fiind o problemă structurală 
cu care ne confruntăm.  

Din punctul meu de vedere, trebuie să gândim o schemă de sprijin pe ceea ce înseamnă cantitatea de lapte 
comercializată într-un sistem organizat, astfel încât să nu pierdem efective de vaci de lapte care cu greu au fost făcute, să 
putem să menținem fermele care au beneficiat de sprijin prin fonduri europene și pe care cu greu le-am construit.   

Inclusiv Programul „Lapte în școli” ar trebui regândit, astfel încât să putem achiziționa din producția locală laptele, 
pentru că nu de puține ori Consiliile județene au ca parteneri firme care importa lapte.  

Sunt adeptul păstrării oricărui tip de fermier în activitate. Acest lucru este determinant. Ce trebuie să facem însă este să 
mergem către performanță. 

E o situație complicată pe care o traversează zootehnia în ansamblul ei. Ce facem în condițiile în care costurile efective 
au explodat? Care sunt mijloacele prin care putem să venim în sprijinul fermierilor? 

Ministerul Agriculturii trebuie să vină și cu altceva în afară de discuții. Trebuie să vină cu soluții. Fostul ministru al 
agriculturii, Adrian Chesnoiu, a spus că a lăsat la minister o schemă de sprijin mai elaborată. Dacă aceasta există, atunci ea ar 
trebui și implementată. 

Acum trebuie să lucrăm la problemele generate de energie, de seceta și toate care s-au adunat. Ministerul trebuie să 
discute cu producătorii care e sprijinul urgent care poate fi oferit. Dacă nu sunt bani la Ministerul Agriculturii, atunci în prima 
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ședință de Guvern ar trebui pusă pe masă necesitatea acestui sprijin. Important e să vedem cât mai repede măsurile pe care 
ministerul le are în vedere. 

Noi în Parlament am atras atenția cu privire la această problemă. Acum așteptăm ca Ministerul să vină cu soluțiile pe 
care le-a identificat. 

Vă mulțumesc!         Deputat  
George Cătălin Stângă 

*** 
 

Sărăcia dispare numai prin investiții. Moldova se dezvoltă mulțumită fondurilor europene 
 și demarării marilor proiecte de infrastructură! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Lipsa investițiilor publice și private au ținut Moldova într-o subdezvoltare acută vreme de decenii. La noi, șomajul a fost 

mereu mai mare decât în alte zone din țară și salariile mai mici, pentru că locurile de muncă au fost mai puține. Din păcate, din 
Moldova au plecat cei mai mulți tineri, pentru că șansele lor la o viață mai bună erau limitate. Din fericire, în ultimii ani, 
Moldova a pornit pe altă cale, cea a dezvoltării prin investiții. Investițiile de la nivel local, realizate de primării și susținute 
financiar de Guvern, încep să se vadă în fiecare localitate. Investițiile județene în infrastructura de transport, în spitale și în 
rețelele de utilități, au adus un spor de calitate important în viețile oamenilor. Acum, când Regiunea de Nord-Est beneficiază 
de finanțări fără precedent din fonduri guvernamentale și europene nerambursabile, avem încredere că vom scăpa definitiv de 
sărăcie și subdezvoltare în Moldova.  

Stimați colegi, 
În urmă cu câțiva ani, Autostrada Moldovei era un doar vis. Astrăzi se lucrează intens pe mai multe tronsoane din acest 

drum de mare viteză și avem certitudinea că, în câțiva ani, vom circula până la București mai rapid și mai sigur.  
În urmă cu câțiva ani, Autostrada Nordului era o dorință a moldovenilor și maramureșenilor. Astăzi este un proiect 

demarat, la care s-au semnat primele contracte pentru studii de fezabilitate, iar banii sunt asigurați din fonduri europene 
nerambursabile.  

Ani de zile moldovenii au așteptat să aibă în casele lor încălzire modernă cu gaze naturale, apă curentă și canalizare. 
Astăzi, aproape toate localitățile sunt vizate de proiecte de extindere a rețelelor de utilități pentru gospodării.  

La Suceava avem un aeroport modernizat, pe care vin și pleacă zeci de avioane și care ajută mii de oameni zilnic să 
ajungă în toate colțurile Europei. Investițiile private apar prin toate părțile, locurile de muncă sunt mai multe și tot mai mulți 
români plecați în străinătate se gândesc serios să se întoarcă acasă.  

Stimați colegi,  
Misiunea actualei coaliții de guvernare nu este deloc una ușoară, pentru că așteptările oamenilor sunt imense. Nu-i 

suficient că proiectele au fost demarate și se lucreză la ele, ci este important ca ele să fie finalizate la cele mai ridicate 
standarde de calitate. De asemenea, este o perioadă grea, în care actuala coaliție trebuie să gestioneze, pe lângă investiții, și 
criza energetică și creșterile de prețuri generate de conflictul de la graniță și să aibă grijă și de veniturile pensionarilor și ale 
angajaților. Toate acestea trebuie făcute cu maximă responsabilitate și cu foarte multă muncă, dacă vrem ca, atunci când vom 
trage linie, să constatăm că am adus o creștere importantă în bunăstarea românilor. 

Vă mulțumesc,  
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

Uniți stăm în picioare, divizați ne prăbușim 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Acum aproximativ 50 de ani, la Helsinki, era semnat Actul Final al Conferinței pentru securitate şi cooperare în Europa. 

Acesta consfințea determinarea statelor semnatare de a lucra în favoarea păcii, securităţii şi dreptății, precum şi a dezvoltării 
continue a relaţiilor prieteneşti şi cooperării, precum și sanctitatea următoarelor principii: nerecurgerea la forță sau la 
ameninţarea cu forța, inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritorială a statelor, reglementarea paşnică a diferendelor, 
respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, egalitatea în drepturi a popoarelor şi dreptul popoarelor de a 
dispune de ele însele, neamestecul în treburile interne etc. Astăzi, din păcate, prin atacul ilegal, ilegitim și nejustificat asupra 
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Ucrainei, Federația Rusă, statul succesor al URSS, calcă în picioare  toate aceste principii și pune în pericol toată arhitectura de 
securitate și ordinea politică care au garantat pacea pe bătrânul continent. Deși nu putem să ne comparăm situația cu drama 
trăită zi de zi de către națiunea  ucraineană, și noi, ceilalți europeni, ne vom confrunta cu o perioadă plină de încercări, mai ales 
din punct de vedere energetic. Este recomandat, și subliniez: recomandat, să fim chibzuiți și să evităm risipa. Nimeni nu va fi 
obligat să se conformeze acestor recomandări, dar trebuie să fim conștienți că totul este spre binele nostru. Mai mult, 
conservarea resurselor este și o datorie morală față de lupta contra tiraniei rusești. Statele din vestul continentului au o 
dependență mai mare de gazul rusesc, dar nu au dat înapoi când a venit vorba de a impune sancțiuni Rusiei. România nu 
depinde atât de mult de gazul rusesc, așa că putem arăta că suntem solidari cu tot continentul în fața agresiunii ruse. Prin 
solidaritate, arătăm că întreaga Uniune Europeană apără valorile lumii libere.  

Situația din România arată foarte bine. Nu depindem mult de importurile de gaz, deoarece suntem una dintre țările 
europene producătoare de gaz. Producția internă a crescut până la 25 milioane metri cubi și este în continuă creștere. Doar din 
perimetrele marine din largul platformei continentale se extrag 3 milioane mc/zi, iar – până la finele anului – producția va 
crește la 4 milioane. De asemenea, se vor mai deschide exploatările din perimetrele de la Caragele (jud. Buzău) și Botești (jud. 
Argeș, aflat încă în fază incipientă), care vor împinge producția internă și mai sus. Depozitele naționale sunt peste 79% pline, 
depășind cu mult ținta de 57% de la 1 septembrie, dar și ținta de 68% de la 1 octombrie. Obiectivul european de 80%, la data 
de 1 noiembrie, va fi îndeplinit cu mult timp înainte de această dată și chiar va fi depășit. Prin cooperare și solidaritate vom 
trece cu bine această iarnă și vom arăta agresorului rus că Europa este puternică și unită, mai ales în vremurile cele mai grele.  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Marian Crușoveanu 
*** 

Declarație politică 
 

Fac apel la autorități  să retragă monumentul dedicat „eroilor” fostei Securităţi din Cimitirul Eroilor din Piteşti, oraşul în 
care s-au petrecut cele mai mari abuzuri ale Poliţiei Politice din regimul comunist. 

Totalitarismul comunist a fost condamnat în Parlamentul European în 2009. Astfel, au fost condamnate crimele 
împotriva umanităţii şi a nenumăratelor violări ale drepturilor omului comise de regimurile comuniste. Parlamentul României, 
în 2006, prin Raportul Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, a statuat clar și fără echivoc 
faptul că Securitatea a fost ”o instituţie esenţială în susţinerea statului totalitar comunist, ilegitim și criminal. Condamnând 
acest regim, statul democratic român condamnă instrumentele acestuia, în primul rând Partidul Comunist Român și 
Securitatea”. Sigur, acest demers este afectat de impostura prezidențială de atunci a lui Traian Băsescu care a spus că nu a 
colaborat cu Securitatea, ceeaa ce s-a dovedit a fi o minciună, ceea ce a condus la diluarea autorității și moralității cu care ar fi 
trebuit să fie înzestrată această conadmnare. 

Dar adevărul istoric rămâne: Securitatea a fost brațul armat al Partidului Comunist care a menținut la putere o elită 
cleptocratică, abuzivă, dictatorială și criminală. 

Orice încercare de relativizare a rolului jucat de Securitate este un afront adus victimelor regimului comunist și ne 
scoate de pe orbita europeană, unde prezervarea și consolidarea unei culturi a memoriei față de cei care au suferit de pe urma 
regimurilor totalitare este sacrosanctă. 

Este un fapt documentat istorică că ofiţerii de securitate și din alte unităţi ale Ministerului de Interne erau cei care 
acţionau direct pentru supravegherea și intimidarea populaţiei.  

De aceea, ridicarea unui monument funerar în onoarea foștilor ofițeri de Securitate și amplasarea sa în incinta 
Cimitirului Eroilor din Pitești este o acțiune care contravine angajamentelor asumate de România ca stat membru al Uniunii 
Europene. Mai mult, România a fost printre statele din Estul Europei care a cerut la nivel european interzicerea negării si 
banalizării crimelor comuniste, cât și apologia lor.  

Adevărații eroi ai României sunt tocmai victimele care s-au opus unui regim de persecuție instrumentat de Partidul 
Comunist și pus în practică de Securitate.  

Fac apel la autorități  să retragă monumentul dedicat „eroilor” fostei Securităţi din Cimitirul Eroilor din Piteşti, oraşul în 
care s-au petrecut cele mai mari abuzuri ale Poliţiei Politice din regimul comunist. 

Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
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Comisia Europeană a aprobat prima cerere de plată pentru România 
 

2,6 miliarde de euro vor fi disponibilizați pentru economia României prin Planul Național de Redresare și Reziliență! 
României i-a fost aprobată prima cerere de plată de către Comisia Europeană, ca urmare a faptului că actuala echipă 
guvernamentală, coordonată de prim-ministrul Ciucă, a reușit să îndeplinească țintele și jaloanele asumate la negocierea 
PNRR. Efortul colegilor din Guvern a fost unul uriaș, însă a meritat cu prisosință!  

Trebuie menționat, în acest context, că aceste fonduri se vor adaugă prefinanțării pe care țara noastră a primit-o deja, în 
valoare de aproximativ 3 miliarde de euro, și vor fi direcționate în domenii cheie pentru modernizarea României: realizarea 
obiectivului de investiții Autostrada Moldovei, cunstrucția de noi creșe, renovarea unor obiective sociale importante, precum și  
pentru finanțarea proiectelor de investiții care să ne asigure pe termen mediu și lung independența energetică. 

Totodată, consider că este vital să direcționăm acești bani către acele proiecte de investiții menite să aducă bunăstare și 
dezvoltare comunităților locale, mai ales în acest context economic și geopolitic complicat, cu multe crize suprapuse. 
Angajamentul PNL și al Guvernului Ciucă este de a susține toate acele proiecte de investiții care sunt valoroase pentru 
comunitățile locale, de aceea vreau să îi încurajez pe reprezentanții autorităților locale să folosească la maxim aceste 
oportunități de finanțare, fie din fonduri europene nerambursabile sau pe anumite componente din PNRR, fie prin programe de 
finanțare derulate la nivel național, așa cum este programul Anghel Saligny. Investițiile înseamnă, pe lângă dezvoltare și 
modernizare, crearea de noi locuri de muncă, fiind cea mai bună modalitate de a duce la creșterea veniturilor cetățenilor și de a 
le asigura un trai decent la standarde europene! 

Partidul Național Liberal are ca obiectiv prioritar buna guvernare, iar pentru a putea livra rezultate conform așteptărilor 
românilor este nevoie de efort și implicare din partea tuturor! Doar așa vom putea fructifica oportunitățile pe care le avem la 
îndemână! Țara noastră nu a avut niciodată până acum un buget atât de consistent alocat investițiilor, fapt ce ne va permite să 
construim acea Românie modernă pe care ne dorim să o lăsăm copiilor noștri și în care tinerii să rămână pentru a-și construi un 
viitor! 

Prin noi înșine pentru România!        Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
Fondurilor europene- principala sursa de dezvoltare a județului Sibiu 

Stimați colegi, 
Eu am remarcat, la Sibiu, în ultimii ani, și sper că și dumneavoastră, în județele pe care le reprezentați, că încep să fie 

realizate cu adevărat proiecte cu fonduri europene, nerambursabile. Pare că a început să dispară teama, sau neîncrederea, sau 
poate reticența față de necunoscutele accesării banilor europeni.  

Vă amintiți probabil că în primii ani de la aderarea României la Uniunea Europeană și nu până demult, auzeam de 
proiecte făcute doar pentru a fi raportate pe hârtie, fără a fi implementate în mod real, sau proiecte fără nicio utilitate. Nu mai 
spun de tot felul de idei năstrușnice, dar și acelea făcute de mântuială, cum ar fi parcuri la marginea unor păduri sau grădinițe 
în sate depopulate. Sper că astfel de proiecte sunt de neconceput, astăzi. Autoritățile locale și centrale au înțeles că fondurile 
europene sunt cât se poate de accesibile și că trebuie folosite pentru a aduce bunăstare în comunitățile lor. 

Conform datelor de la minister, până la acest moment, România a transmis la Bruxelles spre decontare suma totală de 
�,� �������	 �	 	
��. Doar în ultima lună au fost pregătite declarații de cheltuieli de 557 milioane de euro.  

A crescut foarte mult gradul de absorbție a fondurilor comunitare. Guvernul a pregătit mai multe măsuri concrete în 
beneficiul oamenilor, precum: 

• acordarea voucherelor sociale; 
• ajustarea prețurilor pentru deblocarea șantierelor; 
• pachetul de 1,5 miliarde de euro pentru sprijinirea mediului de afaceri; 
• pachetul de 500 de milioane de euro pentru eficiența energetică a autorităților locale. 
Luna aceasta am aflat și o veste foarte de bună pentru Municipiul Mediaș și Nordul județului Sibiu: Comisia Europeană 

a aprobat suma de 76,7 milioane de euro pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în 
Regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu! Este un proiect așteptat de medieșeni, cu aproape o sută de mii de 
beneficiari din zonă.  

Se construiesc tot mai multe grădinițe și școli, proiecte pentru numeroase drumuri și spitale sunt în stadii avansate de 
proiectare sau execuție din fonduri europene. Primarii liberali sunt un adevărat exemplu, care știu să direcționeze acești bani 
spre comunitățile lor, pentru bunăstarea cetățenilor. 
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Stimați colegi, vă îndemn să fim aproape de colegii noștri din administrația locală, dar și de mediul privat care lucrează 
cu fonduri europene, să-i îndrumăm unde este cazul și totodată să asigurăm cadrul legal care să le înlesnească munca. Cred cu 
tărie că putem dezvolta România nu doar cu finanțare de la bugetul de stat, ci și cu profesionalism și idei inovative.  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Christine Thellmann 
*** 

Transportul aerian de călători trebuie să revină la normal. Efectele negative  
pentru români și România sunt importante! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Mi-aș fi dorit să observ mai multă implicare în rândul autorităților din România în ceea ce privește perturbările 

puternice ale transportului de călători din și către România. De mai bine de 5 luni, aproape toate zborurile planificate au plecat 
cu întârzieri semnificative. De asemenea, mii de zboruri au fost anulate intempestiv și sute de mii de călători au rămas blocați 
prin aeroporturi, din țară sau din străinătate. Privind de la televizor știrile despre haosul din aeroporturi poate părea o chestiune 
fără prea mare importanță, însă, mi-aș dori ca factorii responsabili să se pună în pielea românilor care află că zborul lor a fost 
anulat, care nu au bani să cumpere bilete de 10 ori mai scumpe la altă companie și că statul român nu mișcă un deget pentru a 
îndrepta această situație. 

Stimați colegi, 
Miile de zboruri anulate nu înseamnă numai sute de mii de români necăjiți pentru că au economisit un an întreg ca să 

meargă în vacanță, iar concediul lor a devenit un coșmar. Miile de zboruri anulate au descurajat sute de mii de români care 
muncesc în străinătate ca să vină peste vară acasă la părinți și copii. Câți își pot permite să cumpere bilete dus-întors care costă 
până la o mie de euro? Vă garantez că cei mai mulți renunță și consideră că este mai bine ca banii aceștia să-i trimită acasă 
familiilor. Oare nu v-ați întrebat de ce zeci de mii de copii au mers în prima zi de școală singuri, fără să aibă alături pe mama 
sau pe tata?  

Apoi, cu această nesiguranță în transportul aerian, mă întreb câți investitori străini sau câți turiști străini se mai gândesc 
să vină în România. Aș mai adăuga la acest context de anormalitate, atitudinea unor companii aeriene care nu au acordat niciun 
fel de asistență călătorilor români abandonați prin aeroporturi. Despre rambursarea prețului biletelor sau respectarea 
Regulamentului european privind drepturile călătorilor nici nu mai are sens să vorbim. 

Stimați colegi, 
Pentru situația neplăcută companiile aeriene dau vina pe aeroporturi, iar companiile aeroportuare pe companiile aeriene. 

Dacă, într-adevăr, problemle sunt legate de capacitatea aeroportuară, mi-aș dori să văd Ministerul transporturilor și 
infrastructurii luând la bani mărunți administrațiile aeroporturilor românești și, acolo unde se impune, să se realizeze imediat 
investițiile necesare. Dacă, însă, problemele sunt cauzate de companiile aeriene, de înțelegeri neconcurențiale între acestea sau 
de practici înșelătoare, atunci soluția trebuie să vină tot din partea autorităților române. Să nu ne înțelegem greșit! Nu doresc să 
văd companii aeriene care dispar din România și nici aeroporturi închise! Dimpotrivă! Vreau să văd că piața transportului 
aerian se bucură de o concurență loială, de multe companii care prestează servicii de calitate, la prețuri accesibile tuturor 
românilor.  

Vă mulțumesc,         Deputat 
Valentin-Ilie Făgărășian 

*** 
Eroul național Avram Iancu, omagiat la cel mai înalt nivel de PNL 

 

Poetul George Topârceanu definea sentimentul pilduitor: „A fi patriot nu este un merit, e o datorie. Numai cine nu 
socoate iubirea de ţară drept o datorie e în stare să se laude cu ea!”. 

De-a lungul celor 104 ani de existenţă a României moderne, dezbaterea despre patriotism a căpătat conotaţii extrem de 
diverse şi, uneori, controversate.  

Fiecare dintre noi îşi manifestă sentimentul de patriotism aşa cum îi dictează mintea şi inima, dar eu cred cu tărie că 
suntem obligați să ne cinstim cu evlavie și respect înaintașii care au contribuit la suveranitatea acestei țări.  

Patriotismul este, de fapt, simbolul unirii şi solidarităţii românilor, unul dintre elementele fundamentale ale rezistenţei 
naţiunii noastre în timp.  
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Pe de altă parte, este vital modul în care noi, românii, manifestăm acest patriotism și sunt convinsă că putem demonstra 
patriotismul cu fiecare moment, nu doar cu prilejul unor evenimente fundamentale pentru istoria României, precum Ziua 
Naţională sau alte aniversări.  

Alături de alți mari eroi ai noștri, Avram Iancu ne-a oferit în vremea sa o lecţie politică şi istorică perfect valabilă şi 
astăzi, cea a unităţii, solidarităţii şi dârzeniei.  

Patriotismul nu se strigă, el trebuie arătat şi dovedit în fiecare zi, de fiecare dintre noi, prin atitudine, gesturi şi lucruri 
realizate permanent. Fiecare din noi poate fi patriot printr-un mic gest în afara zonei de confort. Aș îndrăzni să spun că 
patriotismul reprezintă, după credință, puterea unui popor. Iar când acesta uită de propriile sale valori, începe descompunerea 
lui socială și culturală. 

Fiecare atitudine a fiecăruia din noi schimbă societatea – în bine sau în rău –, pentru că societatea suntem noi toți. 
Trebuie să avem mai multă încredere în noi, să ne acceptăm și să ne iubim mai mult pe noi înșine, ca popor și ca indivizi, fără 
a ignora însă realitatea, sau a pica în plasa orgoliului nefondat – naționalismul extrem și xenofobia. 

Fără apartenența la un neam, la o istorie, devenim și mai săraci, și mai înfometați, și mai datori. 
 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 

Continuitate în implementarea proiectelor majore de investiții în infrastructură 
 
La începutul lunii septembrie, Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență care stabilește cadrul legal pentru derularea 

fără întreruperi a proiectelor de infrastructură de transport, de dezvoltare a infrastructurii de management integrat al deșeurilor, 
precum și a infrastructurii de risc și de sănătate din perioada de programare 2021-2027.  

Acest act normativ instituie reglementările necesare pentru efectuarea investițiilor din fondurile alocate în perioada de 
programare 2021-2027 pentru diverse programe care sunt în curs de aprobare de către Comisia Europeană: Programul 
Operațional de Transport (POT), Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (POD) și Programul Operațional Sănătate (POS). 
Mai exact, se operaționalizează peste 16,63 miliarde de euro din cele aproximativ 45 de miliarde de euro puse la dispoziția 
României pentru finanțarea proiectelor în domeniile menționate anterior. 

Prin urmare, Programul Operațional Transport 2021-2027 cuprinde investiții de 9,7 miliarde de euro și prevede 
asigurarea realizării investițiilor ce răspund nevoilor de dezvoltare ale României, în concordanță cu Raportul de Țară, 
Recomandările specifice de Țară, precum și Programul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe perioada 
2021-2030.  

În acest sens, rolul Ordonanței de Urgență adoptate este de a permite demararea cât mai rapidă a lucrărilor aferente unor 
proiecte majore în domeniul transporturilor, cu precădere a proiectelor de infrastructură de transport rutier și a proiectelor de 
infrastructură feroviară.  

A doua parte de investiții vizează infrastructura de apă-canalizare, cuprinsă în Programul Operațional Infrastructură 
Mare – 3,05 miliarde de euro, respectiv infrastructura de gestionare a deșeurilor, cuprinsă în Programul Operațional de 
Dezvoltare Durabilă – 500 milioane de euro.  

Investițiile pentru gestionarea deșeurilor municipale includ investiții pentru colectarea separată a deșeurilor, instalații de 
tratate a deșeurilor colectate separat, dar și închiderea de depozite neconforme. De asemenea, 488 de milioane de euro sunt 
prevăzute pentru achiziționarea a 1200 de ambulanțe.  

Programul Operațional Sănătate va susține investiții în valoare de 2,9 miliarde de euro ce vizează finanțarea spitalelor 
regionale, investiții în cabinetele de medicină de familie, infrastructură și echipamente în domeniile oncologie și transplant, 
servicii de reabilitare și îngrijire pe termen lung adaptate fenomenului de îmbătrânire a populației.  

 
Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 
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Europa trebuie să rămână unită 
Dragi colegi,  
Discursul Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost susținut anul acesta într-un context delicat, în 

care Europa este martoră în fața războiului provocat de Federația Rusă, în fața unei crize energetice, care a interferat cu 
abilitatea fiecărui stat de a oferi cetățenilor săi o comoditate esențială: căldură. Oamenii sunt anxioși cu privire la venirea 
iernii, se tem că nu vor avea cum să-și încălzească locuințele, iar copiii lor vor sta în frig. Tind să își aducă aminte de greutățile 
prin care a trecut Europa Centrală și de Est în timpul regimurilor comuniste. Există, într-adevăr, un aspect comun: acum, ca și 
atunci, avem de-a face cu un stat agresiv, fără preocupare pentru drepturile sau libertățile omului, cu o conducere irațională și 
un lider autoritar. Este, însă, o diferență fundamentală față de anii tulburi ai secolului trecut: comunitatea internațională – în 
special UE și NATO – dispun de armele pentru a susține statele europene prin toate mijloacele, fie ele economice, militare, sau 
umanitare. Cea mai importantă armă rămâne însă, după cum a precizat și Președinta Comisiei Europene în discursul său, 
solidaritatea între țările și popoarele europene. Doar prin încrederea în victorie, încrederea într-un sfârșit al războiului din care 
Federaţia Rusă să înțeleagă că nu poate subestima forța unei Europe unite și solidare, putem câștiga cu adevărat războiul.  

Vorbim despre solidaritate, despre cum lupta Ucrainei pentru a-și menține autonomia este lupta noastră, a tuturor. Dar 
nu trebuie să uităm că soldații ucraineni sunt cei care au contact direct cu violențele produse de armata rusă și își apără 
necontenit orașele. Cu toate că au fost momente în care avantajul părea să fie al armatei ruse, în prezent, au fost eliberați peste 
6.000 de km de la începutul lunii septembrie și până acum. Vedem o situație care indică perfect determinarea armatei 
ucrainene, o dovadă de curaj, un model pentru noi toți. În schimb, este din ce în ce mai dificil pentru Vladimir Putin să 
recruteze soldați pentru a lupta pe teritoriul Ucrainei, o luptă nejustificată care produce zilnic numeroase victime.  Vedem pe 
front în fiecare zi materializarea antitezei dintre ambiții dictatoriale și valori democratice, iar cu această ocazie ne amintim 
elementele de coeziune care au menținut Europa unită în fața provocărilor de-a lungul timpului.  

Este necesar să adoptăm această mentalitate și împotriva inamicilor nevăzuți. Crizele economică, energetică și 
umanitară sunt copleșitoare, iar românii au tot dreptul să fie îngrijorați. Este o perioadă de provocare. Însă avem mecanismele 
pentru a o depăși. Fondurile accesate prin PNRR vor fi folosite atât pentru a reconstrui segmentele afectate de criză, dar și a 
reforma, la nivel sistemic, domenii-cheie pentru prosperitatea și buna funcționare a țării..  

Actuala guvernare este orientată către soluții pragmatice pentru depăși provocările curente.  România rămâne alături de 
Ucraina, în calitate de membru NATO și UE prin disponibilitatea către asistență constantă.  

Starea națiunii este dominată de crize și insecuritate. Privit altfel, este un prilej de punere la încercare a coeziunii 
europene, un test de solidaritate din partea factorilor agresivi, cum este Federația Rusă. Am convingerea că vom trece acest test 
împreună! 

Vă mulţumesc!           Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
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 Întrebări 
 

Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 
 

Aprobarea primei cereri de plată de către CE pentru PNRR 
Stimate domnule ministru,  
În data de 15 septembrie a fost aprobată prima cerere de plată făcută de România în cadrul PNRR de către Comisia 

Europeană. România va primi fonduri în valoare de 2,6 miliarde euro: 1,8 miliarde euro sub formă de granturi și 0,8 miliarde 
euro sub formă de împrumuturi. Acest lucru a fost posibil în urma unei analize din care a rezultat că țara noastră a îndeplinit 
cele 21 de jaloane și ținte asumate în acest sens.  

În mai anul acesta, Guvernul a făcut o cerere de plată către Executivul European după ce a atins jaloanele și țintele 
selectate din Decizia de punere în aplicare a Consiliului pentru prima tranșă, printre care se numără reforme pe piața energiei, 
siguranța rutieră, îmbunătățirea proceselor de administrare fiscală, reforma sistemului de învățământ obligatoriu în scopul 
reducerii ratei de abandon școlar etc. Avizul Comisiei a venit însă abia săptămâna trecută.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. După ce România va primi fondurile respective (ulterior aprobării date de Comitetul economic și financiar), vor fi 

depuse și cereri de plată suplimentare? 
2. Către ce domenii vor merge cu prioritate fondurile din această tranșă? 

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită,          Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației  
 

Ponderea orelor de informatică 
Stimate domnule ministru,  
În cadrul evenimentului „România Viitorului”, care a fost organizat luna aceasta de Ministerul Cercetării, Inovării şi 

Digitalizării la Universitatea Politehnica Bucureşti, au fost anunțate schimbări cu privire la ponderea orelor în toate ciclurile de 
învățământ. Astfel, orele de informatică vor avea o pondere diferită și considerabil mai mare decât până la acest moment.  

Planurile-cadru de liceu, gimnaziu şi ciclul primar vor fi revizuite în baza proiectului Legii învăţământului 
preuniversitar. Orele de informatică vor fi predate tuturor elevilor, indiferent de ciclul de învățământ. Conform declarațiilor 
făcute în spațiul public, competențele digitale vor fi testate într-o manieră mai serioasă în cadrul examenului de Bacalaureat. 
Ar urma să fie semnat și un parteneriat cu Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării pentru a susține educația digitală în 
România.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Va fi schimbat modul de organizare a competențelor digitale din cadrul examenului de Bacalaureat?  
2. Când ar urma să fie semnat acordul cu Ministerul Cercetării?  

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,         Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Acord între Nuclearelectrica și KGHM Polska Miedz SA 
Stimate domnule ministru,  
În data de 6 septembrie a fost semnat un Memorandum de către compania Nuclearelectrica SA, care operează centrala 

nucleară de la Cernavodă, și compania poloneză KGHM Polska Miedz SA. Este vorba de un Memorandum de înțelegere 
neangajant pentru dezvoltarea de proiecte de reactoare modulare mici (SMR), se arată într-un comunicat al Nuclearelectrica. 
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Cele două companii vor face schimb de experiență și know-how pe o perioadă de trei ani, în diverse domenii, precum cel 
juridic, financiar, tehnic, economic și organizatoric. Scopul principal va fi extinderea proiectelor de reactoare modulare de mici 
dimensiuni dezvoltate de România și Polonia.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Va mai încheia Nuclearelectrica acorduri și cu alte companii pentru implementarea tehnologiei SMR? 
2. Ce alte state europene vor lua în considerare implementarea de proiecte SMR (având în vedere presiunile de a obține 

independență energetică față de Rusia)?  
Solicit răspuns în scris.       Deputat 
Cu deosebită stimă,       Mugur Cozmanciuc 

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

 

Suspendarea zborurilor de către Blue Air 
Stimate domnule ministru,  
La începutul acestei luni s-a declanșat o criză pe Aeroportul Otopeni: compania aeriană Blue Air și-a suspendat toate 

zborurile cu decolare din România. Motivul care ar justifica decizia companiei este poprirea conturilor sale de către Ministerul 
Mediului din cauza nerespectării legii cu privire la certificatele de gaze cu efect de seră și acumularea unei datorii de 28 de 
milioane de lei care ar fi eșalonată de către Administrația Fondului pentru Mediu.  

Conducerea Blue Air a declarat că nu dispune de fondurile necesare achitării unor costuri minime pentru ca zborurile să 
se desfășoare conform orarului inițial, precum plata combustibilului și a furnizorilor principali de servicii necesare zborului. 
Pentru a substitui o parte din cursele anulate, compania aeriană TAROM a efectuat o serie de curse speciale în scopul 
repatrierii cetățenilor români.  

Perioada în care Blue Air nu va efectua zboruri s-a extins pe toată durata lunii (respectiv, până la data de 10 
octombrie). Blue Air invocă și alte cauze pentru suspendarea zborurilor, prin care se numără diminuarea încrederii pe care 
pasagerii o au în serviciile companiei. În urma informațiilor apărute în spațiul public, decizia blocării conturilor companiei ar fi 
aparținut unui funcționar din cadrul Ministerului Mediului, motiv pentru care Premierul Nicolae Ciucă a trimis corpul de 
control.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Credeți că se poate ajunge la un compromis pentru a determina Blue Air să reia măcar o parte din zboruri mai devreme 

de data stabilită de companie? 
2. Anticipați că perioada în care Blue Air va avea zborurile suspendate s-ar putea extinde și mai mult?  
3. Este valid motivul invocat de companie, cel al diminuării încrederii de către surse externe?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății  
 

Cadru legal pentru telemedicină 
Stimate domnule ministru,  
Recent, a fost aprobat cadrul legal aplicabil telemedicinei prin care vor putea fi acordate servicii medicale la distanță 

pentru peste 50 de specialități medicale. Se vor putea forma chiar grupuri multi-disciplinare de specialiști în cazul unei nevoi 
specifice de expertiză pentru interpretarea și diagnosticarea bolilor cronice sau rar întâlnite. Printre specialitățile medicale care 
vor predomina domeniul telemedicinei se numără cardiologie, neurologie, oftalmologie, boli infecțioase, alergologie, diabet, 
hematologie, chirurgie, oncologie și anatomie patologică, scopul principal al serviciilor de telemedicină fiind prevenția.  

Telemedicina va avea la bază multiple servicii, care nu se rezumă doar la consultația propriu-zisă, precum teleexpertiză, 
teleasistență, teleradiologie, telepatologie și telemonitorizare. Pacienții au, de asemenea, dreptul de a refuza să aibă 
interacțiune cu medicul lor în mediul online.   

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Legat de provocarea principală a telemedicinei – securitatea datelor furnizate de pacienți – veți colabora cu Ministerul 

Cercetării, Inovării și Digitalizării în acest sens?  
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2. Care preconizați că va fi atitudinea predominantă a românilor cu privire la accesarea serviciilor de telemedicină?  
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,         Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

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

Finanțare bază sportivă Tineretului, Iași 
Stimate domnule ministru, 
Primăria Municipiului Iași a depus pentru finanțare la Compania Națională de Investiții (CNI) modernizarea bazei 

sportive de la Stadionul Tineretului, arenă din zona Aviației. Primăria vrea să obțină o finanțare pentru a o transforma în bază 
sportivă de tip I. 

În urmă cu aproximativ 2 ani, Primăria Municipiului Iași a semnat un acord cu Federația Română de Fotbal (FRF) 
pentru modernizarea terenului de la Stadionul Tineretului. În acest moment, suprafața de joc este modernizată, dar restul bazei 
sportive se află într-o stare avansată de degradare, proiectul urmând a fi continuat prin CNI.  

Suprafața totală a bazei este de aproape 49.000 de metri pătrați. Baza demarată în colaborare cu FRF va avea un teren 
sintetic de fotbal, tribune pentru 500 de spectatori, un alt teren, mai mic, dar și o clădire de vestiare, precum și parcare pentru 
autoturisme și autocare. 

Vă solicit pe această cale să îmi transmiteți în ce stadiu este acest obiectiv de investiții la Compania Națională de 
Investiții și un calendar pentru implementarea lui. 

Stimate Domnule Ministru, 
La Iaşi suntem deficitari în ceea ce priveşte infrastructura sportivă. Municipiul Iași are nevoie de o astfel de bază 

sportivă, având în vedere populația în creștere și numărul mare de copii care practică activitățile sportive. 
Cu stimă,      

Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
 

Adresată domnului Florinel Irinel Frunză, Secretariatul de Stat pentru Culte 
 

Situaţia bisericilor catolice care au revenit ortodocşilor în urma unor procese 
 

Stimate domnule Secretar de stat, 
O serie de instanțe din Ardeal au avut pe rol procese ce vizau apartenența patrimoniului unor imobile aflate în litigiu, 

între Biserica Ortodoxă Română și cea Greco-Catolică sau Romano-Catolică. 
După cum bine cunoașteți, după 1989 foarte multe lăcașuri de cult și clădiri au fost revendicate din partea Episcopiilor 

ortodoxe de către reprezentanții cultului catolic. 
Vă întreb cu respect: 
1. Câte lăcaşe de cult mai deţin în prezent credincioşii greco-catolici și romano-catolici în județul Cluj? 
2. Care este situaţia actuală a retrocedărilor bisericilor din România, în general, şi din Cluj, în special, respectiv dacă 

mai sunt proprietăţi şi biserici aflate în litigiu între cele două culte religioase? 
3. În ce fel s-au realizat despăgubirile bisericilor retrocedate, în situaţiile în care nu s-a putut efectua în natură? 
Solicit răspuns scris.     

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 

 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 25 - 2022  
Săptămâna 19 – 23 septembrie 2022  

 

 

72 
 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Popularea piscicolă a râurilor din judeţul Cluj 
Stimate domnule ministru,           
Apele curgătoare din toată țara au mare nevoie de repopulare piscicolă, mai ales pe fondul secetei prelungite din acest 

an, dar și a acțiunilor de braconaj. În unele zone ale României, asemenea acțiuni nu au avut loc de foarte mulți ani, astfel încât 
capturile de pește sunt într-o scădere continuă.  

La nivel național se constată, în ultima perioadă, o amplă modificare a structurii populațiilor dominante, prin înlocuirea 
speciilor de pești valoroase economic cu altele mai puțin importante sau cu specii exotice.  

În aceste condiții, este evident că se impune îmbunătățirea componenței calitative și cantitative a resursei piscicole, 
printr-o gestionare durabilă a resurselor biologice. 

Vă întreb cu respect: 
1. Care este strategia MMAP privind popularea cursurilor apelor din România, şi în special din judeţul Cluj? 
2. Câţi români şi câţi cetăţeni din județul Cluj deţin în prezent permise de pescuit din partea Agenţiei Naţionale pentru 

Pescuit şi Acvacultură, vizat şi cu toate taxele achitate la zi? 
3. Cum acţionează MMAP pentru revitalizarea ecoclimatului din râurile României, distruse de fenomenul braconajului? 
Solicit răspuns scris.     

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu,  ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Accesul pietonal DN1-Mărtinești, Tureni 
Stimate domnule ministru , 
În zona localității Mărtinești, comuna Tureni, județul Cluj am constatat faptul că zona pietonală este amenajată 

neconform și reprezintă un pericol real pentru siguranța pietonilor. Zona pietonală nu este amenajată conform normelor în 
vigoare, fiind doar pietruită pe o porțiune de drum, iar restul distanței este parcursă direct pe pământ sau acoperită de vegetație. 

Totodată, lățimea zonei pietonale nu depășește 30-40 de centimetri, îngreunând deplasarea pietonilor, în special a 
persoanelor cu dizabilități și a părinților care își transportă copiii de vârste mici în cărucior. 

Având în vedere situația actuală a zonei pietonale de pe DN1 în perimetrul localității Mărtinești, comuna Tureni, județul 
Cluj, doresc să vă adresez următoarea întrebare: 

Aveți în plan reabilitarea zonei pietonale astfel încât aceasta să fie utilă și să prezinte siguranță pentru pietoni? 
Cu stimă,      

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății  
 

Deficitul de personal în spitalele din România 
Stimate  domnule ministru, 
Blocarea angajărilor în sistemul sanitar are un impact negativ semnificativ asupra crizei de personal, iar demisiile din 

sistemul sanitar public și migrarea în cel privat accentuează situația actuală. 
Din informațiile publicate în presă se constată un deficit de personal medical în sistemul sanitar românesc, fapt ce 

reprezintă o problemă majoră pentru funcționalitatea optimă a spitalelor și a serviciilor medicale1. 
Raportat la media UE, numărul de medici și asistenți medicali este mult sub medie, fiind un raport de 3,2 medici 

practicanți la 1000 de locuitori și 7,5 asistenți medicali la 1000 de locuitori, conform „State of Health in the EU România - 
Profilul de țară din 2021 în ceea ce privește sănătatea”2. 

Având în vedere cele semnalate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

                                      
1 Blocarea angajărilor la stat afectează spitalele. Personalul care pleacă nu poate fi înlocuit din cauza legii | Digi24 
2 2021_chp_romania_romanian.pdf (europa.eu) 
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1. Care sunt măsurile concrete, efective și eficiente adoptate de Ministerul pe care îl conduceți pentru diminuarea 
efectelor migrației personalului din sistemul sanitar românesc? 

2. Care este strategia Ministerului Sănătății pentru combaterea deficitului de personal în condițiile actualei blocări a 
angajărilor la stat? 

Cu stimă,         Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
Adresată  

domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 
domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 
 

Activitatea Direcției Generale Comerț Exterior 
Stimate domnule ministru, 
Direcția Generală Comerț Exterior, alături de alte instituții cu activitate similară, are un rol esențial în efortul statului 

român de a își promova interesele economice în afara granițelor sale. Printre atribuțiile principale ale Direcției Generale 
regăsim promovarea unui curs ascendent al schimburilor comerciale internaţionale ale României, prioritar pentru exporturile 
româneşti; susţinerea şi apărarea intereselor economice ale exportatorilor români în cadrul instituţional al Uniunii Europene, 
precum şi în relaţiile Uniunii cu ţările terţe; îmbunătăţirea continuă a structurii exportului românesc, creşterea competitivităţii 
acestuia şi acordarea priorităţii produselor şi serviciilor cu valoare adăugată mare, bazate pe inovare, creativitate, calitate şi 
excelenţă.  

 Considerănd aceste aspecte, precum și importanța deosebită a Direcției Generale Comerț Exterior, doresc să vă întreb, 
domnule ministru,  următoarele: 

1. Care este bugetul alocat pentru desfășurarea de activități ce revin prin lege DGCE? 
2. Există elaborat, de către DGCE sau altă instituție abilitată în subordinea ministerului pe care îl conduceți, un ghid de 

promovare sau un catalog dedicat produselor și serviciilor pe care statul român și antreprenorii români le exportă sau ar putea 
să le exporte? 

3. Care este cuantumul exporturilor de produse românești pe anii 2019-2021, defalcat pe categorii de produse? 
4. Colaborează DGCE, sau altă instituție abilitată în subordinea ministerului pe care îl conduceți, cu misiunile 

diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate pentru a eficientiza acțiunile desfășurate în vederea atingerii 
interesului național pe partea de comerț exterior? 

Menționez că solicit răspuns scris. 
Vă rog să primiți, domnule ministru, expresia înaltei mele considerații! 
Vă mulțumesc!          Deputat 

Gabriel-Ioan Avrămescu 
*** 

Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Decontări în cadrul Programului Tomata 
Stimate domnule ministru,  
În acest an, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a alocat 225 de milioane de lei pentru a susține producția de 

tomate și legume în spații protejate.  
Valoarea totală a sprijinului este de 4.000 de euro pentru fiecare beneficiar, iar producţiile minime necesare trebuie să 

fie de 3.000 de kg/1.000 de metri pătraţi. 
Potrivit comunicărilor oficiale ale MADR, numărul celor care s-au înscris pentru a primi această subvenție a depășit 

estimările, multe județe transmițând deja cererile pentru decontare. 
În acest context, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, câte cereri au fost depuse de către legumicultorii din 

județul Suceava în acest Program și care este stadiul efectuării plăților către aceștia. 
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 
Vă mulțumesc.          Deputat 
Cu stimă,               Angelica Fădor 

*** 




