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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 21.10.2022) 

 
Totalul iniţiativelor legislative      2115 

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 209 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 380 

      451 

– votate  
 

     449    

             din care: - înaintate la Senat        43 

                            - în procedura de promulgare   44 

                            - promulgate** 247 

                            - respinse definitiv 115 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1659 

a) pe ordinea de zi 433 

b) la comisii  
 

1205 
 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 

1 

3) Desesizări 16 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 35 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 34 

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

 
  Cele 449 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      187 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                                 100 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                     18 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     69 de proiecte de legi 
                       262 de propuneri legislative 
 
 *** * inclusiv sesiunea extraordinară din 19 iulie 2022aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

** În anul 2022 au fost promulgate 284 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 21.10.2022)                                                                                               

 
Totalul iniţiativelor legislative      1721 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie  1512 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie 209 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 41 

      63 

– votate  
 

     61    

             din care: - înaintate la Senat       17 

                            - în procedura de promulgare  22 

                            - promulgate*  12 

                            - respinse definitiv  10 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1659 

a) pe ordinea de zi 433 

b) la comisii  
 

1205 
 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 

1 

3) Desesizări 4 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 35 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent) 34 

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

 
  Cele 61 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      25 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
                                   10 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                       3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   12 proiecte de legi 
                      36 de propuneri legislative 
                             din careern:n care   0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 284 de legi, dintre care 272 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile 
anterioare. 
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C. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

Şedinţa din ziua de miercuri, 19 octombrie 2022 
 

 
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 61 

 
  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională         6               

10        

   - votate 10 
 
 

                      - la Senat   4 
 
 

                      - la promulgare   6 
 
 

 
 
 

Cele 10 iniţiative legislative votate privesc: 
           

4 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                          2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgență ale Guvernului 
                          1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                          1 proiect de lege 
              6 propuneri legislative 
   
 
 

 
 

Ives   
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D. Situația proiectelor de lege adoptate/respinse de Camera Deputaților 
în săptămâna 17-21 octombrie 2022 

 
(ședința din 19 octombrie 2022, condusă de domnul vicepreședinte Ciprian-Constantin Șerban)  

 
 

 

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

1. PL-x 557/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii  
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  

 
2. Pl-x 255/2019 - Lege pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  
 
3. PL-x 530/2022 - Lege pentru prevenirea și combaterea cancerului            
 
4. PL-x 298/2020 - Legea laptelui și a produselor lactate  
 

5. PL-x 228/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe  

 
6. PL-x 400/2022 - Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal   

 
 
 

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

 
1.   PL-x 443/2022 - Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Prima finanțare programatică pentru  

 politici de dezvoltare pentru creștere verde și incluzivă) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și   
  Dezvoltare, semnat la București, la 19 iulie 2022, și a Acordului privind asistența financiară nerambursabilă (Prima   
  finanțare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde și incluzivă) dintre România și Banca  
  Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de administrator al Fondului BIRD pentru  
  Soluții Inovatoare privind Bunurile Publice Globale, semnat la București, la 19 iulie 2022     

 
2. PL-x 546/2022 - Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2022 pentru  

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  
 
3. Pl-x 316/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 

(Se comunică respingerea)  
 
4. Pl-x 250/2022 - Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art. 65 din Legea educației naționale  

nr.1/2011 
(Adoptată în conformitate cu prevederile art.75 alin (2) teza a III-a din Constituția României, republicată) 
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E.Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al 
Guvernului pentru a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 

 
(situaţie la data de 24 octombrie 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, 32 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: 
 

 
11 

 
0 

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

 
3 
0 
0 

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

5 
0 
3 
0 

Camera 
Deputaţilor:  

21 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

0 
18 
0 

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

0 
0 
3 
0 

Total: 32 0  
 

21 
  

 
11 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                       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 24 octombrie 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 

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) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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 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. 

CD - OZ Plen 
JUR  
S -   

Raport depus 
pe 
28.09.2022 
(407/R/2022) 

2 
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 -  OZ Plen ȘT   
S -   

Raport depus 
pe 
11.10.2022 
(424/R/2022) 

3 
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 -  OZ Plen 
JUR și APĂR   
S -   

Raport depus 
pe 
12.10.2022 
(437/R/2022) 

4 

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) 

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  

 
 
 
 



 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

5 

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 

6 

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 

7 

PLx 
628/2022 

 
 

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 

Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, abrogarea Legii 
nr.170/2016, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002.  

S -  Adoptată pe 
12.10.2022 
CD -  BUG și 
MUN  
pt. raport comun 
 
 

TDR: 
02.11.2022 



 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

8 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

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

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de 
consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006.2004 
și a Directivei 2009/22/CE. 

 
S  - Adoptat pe 
02.11.2015 
CD -  IND și JUR 
pt. raport comun 
 

TDR: 
12.11.2015 

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 
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 

12 

PLx 
552/2022 

 
 

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 

Modificarea şi completarea Legii nr.85/2018, cu scopul 
implementării în reglementarea internă a prevederilor 
Directivei de punere în aplicare (UE) 2018/1581 a Comisiei din 
19 octombrie 2018 de modificare a Directivei 2009/119/CE a 
Consiliului în ceea ce priveşte metodele de calcul al obligaţiilor 
de stocare.  

S - Adoptată pe 
28.09.2022 
CD -  IND  
pt. raport 
 

TDR: 
19.10.2022 



 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

13 

PLx 
614/2022 

 
 

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 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal pentru punerea în aplicare a 
dispoziţiilor art.4, art.5 alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), art.27, 
art.30, art.37 alin.(1) şi ale art.39 din Regulamentul (UE) 
2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure 
respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului 
şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004, în 
contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României, ce rezidă 
din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 

S - Adoptată pe 
10.10.2022 
CD -  IND și JUR 
pt. raport comun 
 
 

TDR: 
02.11.2022 
 

14 

PLx  
435/2021 

 
L 

269/2021 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 
privind introducerea deliberată în mediu a 
organismelor modificate genetic. (poz. I-b-23) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
02.11.2021 
 

15 

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 
 



 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

16 

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 
 

17 

PLx 
558/2022 
 

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 

Modificarea şi completarea Legii nr.263/2004. Intervenţiile 
legislative vizează modul de stabilire a zonelor în care se 
înfiinţează centrele de permanenţă, respectiv aprobarea 
criteriilor prin notă de aprobare semnată de ministrul 
sănătăţii, cu privire la mediul rural se instituie asigurarea 
continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 
permanenţă prin constiturea echipelor medicale de minim 5 
medici, în cazurile în care nu se pot constitui echipele formate 
de minim 7 medici şi 7 asistenţi medicali, desfăşurarea 
activităţii centrelor de permanenţă doar în sedii fixe, crearea 
cadrului legal şi pentru înfiinţarea şi desfiinţarea centrelor de 
permananţă, stabilirea sancţiunilor în cazul constatării 
abaterilor de la normele de funcţionare, eliminarea 
prevederilor legate de centrele mobile şi reorganizarea 
acestora în centre de permanenţă fixe, realizarea activităţilor 
de vaccinare împotriva COVID 19 în cadrul centrelor de 
permanenţă. 

S - Adoptată pe 
28.09.2022 
CD -  SĂN 
pt. raport 
 
 

 
TDR: 
19.10.2022 
 

18 

PLx 
437/2021 

 
L 

214/2021 
 

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 
 



 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

19 

PLx 
535/2022 

 
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 

 Modificarea şi completarea Legii nr.278/2013, în sensul 
majorării limitelor amenzilor contravenţionale, precum şi al 
stabilirii unor fapte drept infracţiuni. 

S -  Adoptată pe 
21.09.2022 
CD -  JUR și MED  
pt. raport comun 
 

TDR: 
18.10.2022 

20 

PLx 
553/2022 

 
L 

589/2022 
 

Proiect de Lege privind protecţia sistemelor 
informatice ale autorităţilor şi instituţiilor publice 
în contextul invaziei declanşate de Federaţia Rusă 
împotriva Ucrainei. (poz. II-3)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului juridic şi instituţional general şi necesar în 
vederea interzicerii achiziţionării şi utilizării de către 
autorităţile şi instituţiile publice, de la nivel central şi local, a 
produselor şi serviciilor software de tip antivirus provenind 
direct sau indirect din Federaţia Rusă sau de la un operator 
economic aflat sub controlul direct sau indirect al unei 
persoane fizice sau juridice din Federaţia Rusă sau al cărei 
capital este constituit cu participaţie provenind în mod direct 
sau prin firme interpuse din Federaţia Rusă ori din ale cărui 
organe de administrare fac parte persoane din Federaţia Rusă. 

S - Adoptată pe 
28.09.2022 
CD -  JUR și 
INFOCOM 
pt. raport comun 
 

TDR: 
19.10.2022 

21 

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 

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

Nr. 
crt 

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

1 

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 



 
 

Nr. 
crt 

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

2 

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 

3 

PLx 
442/2022 

 
L 

594/2022 
 

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 - Adoptată pe 
17.10.2022 

 

4 

PLx 
441/2022 

 
L 

603/2022 

Lege privind organizarea judiciară.  
(poz. I-b-16) 
 - Caracter: organic 

- 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 - Adoptată 
pe 27.09.2022 
S -  Adoptată pe 
17.10.2022 

 

5 

PLx 
440/2022 

 
L 

612/2022 
 

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 - Adoptat pe 
04.10.2022 
S - Adoptată pe 
17.10.2022 

 

6 

PLx 
447/2022 

 
L 

629/2022 
 
 

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 -  Adoptat 
pe 11.10.2022 
S -  Șt 
pt. raport 

TDR: 
08.11.2022 



 
 

Nr. 
crt 

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

7 

PLx 
439/2022 

 
L 

630/2022 
 
 

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 -  Adoptat 
pe 11.10.2022 
S -  Bug 
pt. raport 

TDR: 
08.11.2022 

8 

PLx 
507/2021 

 
L 

319/2021 

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  - Adoptată pe 
18.10.2021 
CD - Adoptată 
pe 11.10.2022 
 

 

9 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 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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 -  Adoptată 
pe 19.10.2022 
S -  

 

10 

PLx 
298/2020 

 
L 

221/2020 
 

Legea 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 -  Adoptată pe 
12.05.2020 
CD -  Adoptată 
pe 19.10.2022 
 

 



 
 

Nr. 
crt 

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

11 

PLx 
557/2022 

 
L 

481/2022 

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 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, propunându-se 
în principal: introducerea de noi criterii de formare iniţială 
şi de ocupare a posturilor prin concurs pentru toate 
categoriile de funcţii de conducere: manageri, directori 
executivi şi directori executivi adjuncţi ai direcţiilor de 
sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
conducerea serviciilor de ambulanţă judeţene şi a Serviciului 
de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, directori generali, directori 
medicali, medic-şef, se introduce noţiunea de criterii de 
calitate aferente programelor de formare, elaborate de către 
OMS în programul de asistenţă tehnică din PNRR, 
înfiinţarea unui Institut Naţional de Management al 
Serviciilor de Sănătate, denumit în continuare INMSS, ca 
instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea 
Ministerului Sănătăţii, prin reorganizarea Şcolii Naţionale 
de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar Bucureşti, care se desfiinţează, INMSS va 
fi finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de 
stat, iar coordonarea academică se va stabili prin hotărâre a 
Guvernului. 

S - Adoptată pe 
28.09.2022 
CD -  Adoptată 
pe 19.10.2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

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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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  20 octombrie 2022 ) 

 

I.  În perioada  17 – 20 octombrie 2022  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus  21 rapoarte.  
Comisiile permanente au depus 72 avize. 
Cele 21 rapoarte depuse sunt:  

♦ rapoarte de adoptare                       19 
♦ rapoarte de respingere                      2 

Rapoartele elaborate se referă la: 
♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului                                   10 
♦ Ordonanțe ale Guvernului                                                       2 
♦ Proiecte de legi și propuneri legislative                                  9                            

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă.  
La comisii se află în prezent 1192 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  126  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  1242  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 461 

♦ rapoarte suplimentare 
73 43 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 17 

TOTAL 721 521 

 



 

                                                                                                                                                                                                                           ANEXĂ 
 

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

în perioada  17  – 20  octombrie  2022 
I. Comisia economică 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
388/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.67/2021 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2017 privind Programul de 
susţinere a întreprinderilor mici şi 
mijlocii şi a întreprinderilor mici cu 
capitalizare de piaţă medie – IMM 
INVEST ROMÂNIA, a Schemei de 
ajutor de stat pentru susţinerea activităţii 
IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia 
COVID-19, aprobată prin art.II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2020 şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.16/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 
privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
întreprinderilor mici cu capitalizare de 
piaţă medie – IMM INVEST 
ROMÂNIA, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Schemei de 
ajutor de stat pentru susţinerea activităţii 
IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia 
COVID-19, aprobată prin art.II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2020 – raport comun cu Comisia 
pentru buget și Comisia pentru turism 

Modificarea următoarelor acte normative: Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.110/2017, Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.42/2020, Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.16/2021. Proiectul vizează 
creşterea plafoanelor reprezentând ajutor de stat la 
270.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi 
desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi 
acvaculturii, 225.000 euro pentru fiecare întreprindere 
care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei 
primare de produse agricole, respectiv 1.800.000 euro 
pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară 
activitatea în sectorul alimentar, precum şi 
dimensionarea cuantumului împrumuturilor în funcţie 
de necesarul de lichidităţi şi dimensiunea întreprinderii, 
respectiv 18 luni în cazul IMM-urilor sau 12 luni în 
cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă 
medie. De asemenea, se preconizează prelungirea 
valabilităţii schemei de ajutor de stat până la data de 31 
decembrie 2021, respectiv până la data la care se emit 
contracte de garanţie/acorduri de finanţare, perioada 
până la care poate fi efectuată plata grantului fiind 
cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 31 decembrie 
2022 

Guvern 

14.09.21 
1.03.22 
9.03.22 
4.10 22 

Raport de 
aprobare 

(445/R din 
18.10.22) 



 

2 PLx 
320/2021 

Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile 
de energie – raport comun cu Comisia 
pentru industrii și Comisia pentru 
mediu 

Modificarea şi completarea Legii nr.220/2008, în 
sensul introducerii, în regim de urgenţă, a prevederilor 
care să reglementeze faptul că, la înstrăinarea unei 
centrale electrice acreditate, transferul de certificate 
verzi aflate în contul producătorului de E-SRE care 
deţine centrala electrică, să nu fie considerat tranzacţie 
comercială, astfel încât regula tranzacţionării 
certificatului verde o singură dată, între producatorul 
E-SRE, în calitate de vânzător şi furnizorul de energie 
electrică, în calitate de cumpărător, să fie respectată. În 
concret, în situaţia neclarificării regimului juridic al 
certificatelor verzi în astfel de tranzacţii, există riscul 
blocării tranzacţiilor demarate deja, cu impact asupra 
funcţionării acestor centrale electrice şi, implicit, a 
întregului sistem electroenergetic în ansamblul său. 
Totodată, se urmăreşte crearea unui cadru legal pentru 
punerea în aplicare a unor sentinţe judecătoreşti privind 
scutirea de la plata certificatelor verzi de către 
consumatorii exceptaţi, până la concurenţa sumelor de 
bani prevăzute de aceste hotărâri judecătoreşti, în 
scopul permiterii ANRE să realizeze mecanismele 
subsecvente de punere în aplicare a acelor sentinţe 

41 
parlam. 

29.03.22 
26.09.22 
4.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(458/R din 
19.10.22) 

3 PLx 
301/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.30/2019 privind reorganizarea 
Ministerului Economiei în scopul 
exercitării drepturilor şi îndeplinirii 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar a statului la anumiţi operatori 
economici, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative – raport comun cu 
Comisia pentru industrii 

Adoptarea unor măsuri de reorganizare a Ministerului 
Economiei, determinate de preluarea activităţii 
Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, urmată de încetarea existenţei 
respectivului departament, precum şi ca urmare a 
preluării unui număr de 30 de posturi vacante de la 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. 
Proiectul de ordonanţă de urgenţă cuprinde şi dispoziţii 
finale, referitoare la înlocuirea, în actele normative în 
vigoare, a sintagmei „Departamentul pentru Privatizare 
şi Administrarea Participaţiilor Statului” cu sintagma 
„Ministerul Economiei”, precum şi abrogarea art.1-10 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.20/2014, 
măsuri determinate de reorganizarea Ministerului 
Economiei prin preluarea activităţii respectivului 
Departament 

Guvern 
1.03.22 
18.10.22 

Raport de 
aprobare 

(459/R din 
19.10.22) 

4 PLx 
145/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonnaţei de urgenţă nr.15/2021 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.146/2020 privind 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.146/2020, în scopul creării unui cadru mult mai 
funcţional de implementare a programului, adaptat atât 
cerinţelor sectorului IMM în contextul actual, cât şi 

Guvern 
24.06.22 
15.09.22 
4.10.22 

Raport de 
aprobare 

(460/R din 
19.10.22) 



 

aprobarea Programului IMM FACTOR - 
Produs de garantare a creditului 
comercial şi a Schemei de ajutor de stat 
asociate acestuia – raport comun cu 
Comisia pentru buget și Comisia 
pentru turism 

derulării corespunzătoare a acestuia de către instituţiile 
de credit şi instituţiile financiare nebancare din 
România. Principalele modificări vizează: redefinirea 
grantului prin prisma elementelor de cost asociate 
factoringului care intră în componenţa ajutorului de 
stat. Astfel, numai dobânda aferentă sumelor avansate 
de finanţator beneficiarului finanţării de tip factoring 
va fi considerat ajutor de stat şi va fi acoperită în 
procent de 50% din grant, prelungirea perioadei de 
acordare a garanţiilor aferente acestui Program până la 
data de 30.06.2021, prelungirea perioadei de plată a 
grantului până la data de 30.04.2022, în conformitate 
cu perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat 

5 PLx 
191/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.24/2022 privind aprobarea şi 
finanţarea unor programe de garantare în 
domenii prioritare pentru economia 
românească – raport comun cu 
Comisia pentru buget și Comisia 
pentru turism 

Aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în 
domenii prioritare pentru economia românească, sub 
formă de scheme de garantare cu componentă de ajutor 
de stat, având ca obiectiv deblocarea accesului la 
finanţare al beneficiarilor unor asemenea scheme de 
sprijin, care se confruntă cu dificultăţi generate de 
pandemia de COVID-19. Astfel, se propune aprobarea 
unui număr de 4 programe de garantare în domeniile 
prioritare: PROGRAMUL IMM PROD, 
PROGRAMUL RURAL INVEST, PROGRAMUL 
GARANT CONSTRUCT şi PROGRAMUL 
INNOVATION. În cazul creditelor de investiţii 
acordate în cadrul programelor de garantare, garanţia 
de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau 
mobiliară asupra activelor finanţate prin credit. În 
cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării 
capitalului de lucru acordate în cadrul programelor de 
garantare, garanţia de stat este garantată cu ipoteca 
legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor 
deschise de beneficiarii programului la instituţia de 
creditare. Între Ministerul Finanţelor şi Fondul 
National de Garantare a Creditelor pentru 
întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.-IFN, Fondul de 
Garantare a Creditului Rural S.A.-IFN respectiv 
Fondul Român de Contragarantare S.A. se încheie câte 
o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi 
obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite 
bancare cu garanţie de stat. PROGRAMUL IMM 
PROD, are ca deziderat asigurarea lichidităţilor şi 

Guvern 
19.09.22 
10.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(461/R din 
19.10.22) 



 

 
II. Comisia pentru buget 

finanţarea investiţiilor realizate de către IMM-uri, 
inclusiv start-upuri, din zona urbană. PROGRAMUL 
RURAL INVEST are ca deziderat asigurarea 
lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor realizate de către 
beneficiarii eligibili care îşi localizează producţia în 
mediul rural şi urban mic, pentru încurajarea 
dezvoltării afacerilor în aceste zone. PROGRAMUL 
GARANT CONSTRUCT are ca deziderat asigurarea 
lichidităţilor şi finanţării investiţiilor pentru IMM-urile 
din sectorul construcţiilor şi unităţile administrativ-
teritoriale implicate în proiecte privind îmbunătaţirea 
eficienţei energetice, investiţii în domeniul energiei 
verzi şi aliniere la obiectivele de mediu. 
PROGRAMUL INNOVATION are ca deziderat 
sprijinirea capacităţii de inovare, susţinerii activităţilor 
la export ale IMM-urilor cu activitate în domenii de 
comerţ şi servicii, cu cifra de afaceri mai mică de 1 
mii. €, care activeaza în industria exportatoare, 
nepoluantă 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
388/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.67/2021 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2017 privind Programul de 
susţinere a întreprinderilor mici şi 
mijlocii şi a întreprinderilor mici cu 
capitalizare de piaţă medie – IMM 
INVEST ROMÂNIA, a Schemei de 
ajutor de stat pentru susţinerea 
activităţii IMM-urilor în contextul 
crizei economice generate de pandemia 
COVID-19, aprobată prin art.II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2020 şi a Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.16/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 

Modificarea următoarelor acte normative: Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.110/2017, Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.42/2020, Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.16/2021. Proiectul vizează 
creşterea plafoanelor reprezentând ajutor de stat la 
270.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi 
desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi 
acvaculturii, 225.000 euro pentru fiecare întreprindere 
care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei 
primare de produse agricole, respectiv 1.800.000 euro 
pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară 
activitatea în sectorul alimentar, precum şi 
dimensionarea cuantumului împrumuturilor în funcţie 
de necesarul de lichidităţi şi dimensiunea 
întreprinderii, respectiv 18 luni în cazul IMM-urilor 
sau 12 luni în cazul întreprinderilor mici cu 
capitalizare de piaţă medie. De asemenea, se 

Guvern 

14.09.21 
1.03.22 
9.03.22 
4.10 22 

Raport de 
aprobare 

(445/R din 
18.10.22) 



 

de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 
privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
întreprinderilor mici cu capitalizare de 
piaţă medie – IMM INVEST 
ROMÂNIA, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Schemei de 
ajutor de stat pentru susţinerea 
activităţii IMM-urilor în contextul 
crizei economice generate de pandemia 
COVID-19, aprobată prin art.II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2020 – raport comun cu 
Comisia economică și Comisia 
pentru turism 

preconizează prelungirea valabilităţii schemei de 
ajutor de stat până la data de 31 decembrie 2021, 
respectiv până la data la care se emit contracte de 
garanţie/acorduri de finanţare, perioada până la care 
poate fi efectuată plata grantului fiind cuprinsă între 
data intrării în vigoare a prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă şi data de 31 decembrie 2022 

2 Plx 
213/2022 

Propunere legislativă privind anularea 
unor creanţe bugetare, precum şi 
pentru modificarea art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.129/2021 privind implementarea 
formularului digital de intrare în 
România – raport comun cu Comisia 
juridică 

Instituirea unor măsuri referitoare la amenzile 
contravenţionale aplicate prin procesele-verbale de 
constatare a contravenţiilor întocmite în temeiul art.4 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.129/2021 

40 
parlam. 

17.05.22 
10.10.22 

Raport de 
respingere 
(450/R din 
18.10.22) 

3 PLx 
512/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală 

Implementarea în legislaţia naţională a recomandărilor 
experţilor Forumului Mondial privind transparenţa şi 
schimburile de informaţii în scopuri fiscale din cadrul 
OCDE (FM) cu privire la implementarea Standardului 
pentru schimbul automat de informaţii referitoare la 
conturile financiare (SCR), precum şi cele ale 
experţilor Comisiei Europene referitoare la 
transpunerea Directivei 2014/107/UE a Consiliului din 
9 decembrie 2014 de modificare a Directivei 
2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat 
obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal (DAC2) 

Guvern 18.10.22 

Raport de 
aprobare 

(451/R din 
18.10.22) 

4 PLx 
187/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.20/2021 privind stabilirea unor 
măsuri în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate în 
contextul evoluţiei situaţiei 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-

Stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate în contextul evoluţiei 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2. Totodată, se 
preconizează abrogarea, începând cu 1 aprilie 2021, a 
art.251 alin.(3) şi (4) şi art.252 alin.(22) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020. De 
asemenea, se urmăreşte modificarea şi completarea 

Guvern 
20.10.22 
18.10.22 

Raport de 
aprobare 

(452/R din 
18.10.22) 



 

CoV-2, precum şi pentru abrogarea 
unor prevederi din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.70/2020 
privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în 
contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, a 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 
precum şi a altor acte normative, 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii şi pentru 
modificarea Legii farmaciei 
nr.266/2008 – raport comun cu 
Comisia pentru sănătate 

Legii nr.95/2006, precum şi modificarea Legii 
farmaciei nr.266/2008 

5 PLx 
192/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.25/2022 privind unele măsuri în 
domeniul fondurilor europene 

Instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor 
europene. Potrivit proiectului, în scopul implementării 
acţiunilor de sprijin acordate prin intermediul 
fondurilor externe nerambursabile şi/sau rambursabile, 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este desemnat 
ca entitate publică, ce va asigura securitatea 
cibernetică şi dezvoltarea de noi măsuri în cadrul 
sistemului informatic integrat IMM RECOVER. 
Totodată, se preconizează că Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale poate beneficia de finanţare 
din fonduri externe nerambursabile sau rambursabile 
pentru dezvoltarea, mentenanţa şi securitatea 
cibernetică a sistemului informatic integrat-IMM 
RECOVER pe toate componentele sale 

Guvern 18.10.22 

Raport de 
aprobare 

(454/R din 
19.10.22) 

6 PLx 
145/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonnaţei de urgenţă nr.15/2021 
pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.146/2020 
privind aprobarea Programului IMM 
FACTOR - Produs de garantare a 
creditului comercial şi a Schemei de 
ajutor de stat asociate acestuia – 
raport comun cu Comisia economică 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.146/2020, în scopul creării unui cadru mult mai 
funcţional de implementare a programului, adaptat 
atât cerinţelor sectorului IMM în contextul actual, cât 
şi derulării corespunzătoare a acestuia de către 
instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare 
din România. Principalele modificări vizează: 
redefinirea grantului prin prisma elementelor de cost 
asociate factoringului care intră în componenţa 

Guvern 
24.06.22 
15.09.22 
4.10.22 

Raport de 
aprobare 

(460/R din 
19.10.22) 



 

și Comisia pentru turism ajutorului de stat. Astfel, numai dobânda aferentă 
sumelor avansate de finanţator beneficiarului 
finanţării de tip factoring va fi considerat ajutor de stat 
şi va fi acoperită în procent de 50% din grant, 
prelungirea perioadei de acordare a garanţiilor 
aferente acestui Program până la data de 30.06.2021, 
prelungirea perioadei de plată a grantului până la data 
de 30.04.2022, în conformitate cu perioada de 
valabilitate a schemei de ajutor de stat 

7 PLx 
191/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.24/2022 privind aprobarea şi 
finanţarea unor programe de garantare 
în domenii prioritare pentru economia 
românească – raport comun cu 
Comisia economică și Comisia 
pentru turism 

Aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în 
domenii prioritare pentru economia românească, sub 
formă de scheme de garantare cu componentă de 
ajutor de stat, având ca obiectiv deblocarea accesului 
la finanţare al beneficiarilor unor asemenea scheme de 
sprijin, care se confruntă cu dificultăţi generate de 
pandemia de COVID-19. Astfel, se propune aprobarea 
unui număr de 4 programe de garantare în domeniile 
prioritare: PROGRAMUL IMM PROD, 
PROGRAMUL RURAL INVEST, PROGRAMUL 
GARANT CONSTRUCT şi PROGRAMUL 
INNOVATION. În cazul creditelor de investiţii 
acordate în cadrul programelor de garantare, garanţia 
de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară 
şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit. 
În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării 
capitalului de lucru acordate în cadrul programelor de 
garantare, garanţia de stat este garantată cu ipoteca 
legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor 
conturilor deschise de beneficiarii programului la 
instituţia de creditare. Între Ministerul Finanţelor şi 
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru 
întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.-IFN, Fondul de 
Garantare a Creditului Rural S.A.-IFN respectiv 
Fondul Român de Contragarantare S.A. se încheie 
câte o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi 
obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite 
bancare cu garanţie de stat. PROGRAMUL IMM 
PROD, are ca deziderat asigurarea lichidităţilor şi 
finanţarea investiţiilor realizate de către IMM-uri, 
inclusiv start-upuri, din zona urbană. PROGRAMUL 
RURAL INVEST are ca deziderat asigurarea 
lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor realizate de 

Guvern 
19.09.22 
10.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(461/R din 
19.10.22) 



 

 
III. Comisia pentru industrii 

către beneficiarii eligibili care îşi localizează 
producţia în mediul rural şi urban mic, pentru 
încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone. 
PROGRAMUL GARANT CONSTRUCT are ca 
deziderat asigurarea lichidităţilor şi finanţării 
investiţiilor pentru IMM-urile din sectorul 
construcţiilor şi unităţile administrativ-teritoriale 
implicate în proiecte privind îmbunătaţirea eficienţei 
energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi 
aliniere la obiectivele de mediu. PROGRAMUL 
INNOVATION are ca deziderat sprijinirea capacităţii 
de inovare, susţinerii activităţilor la export ale IMM-
urilor cu activitate în domenii de comerţ şi servicii, cu 
cifra de afaceri mai mică de 1 mii. €, care activeaza în 
industria exportatoare, nepoluantă 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
424/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.76/2022 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Dezvoltarea 
Infrastructurii în Sănătate – raport 
comun cu Comisia pentru sănătate 

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate 
(ANDIS) ca organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale, instituţie publică cu personalitate 
juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, finanţată 
integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Sănătăţii. Rolul ANDIS este de a dezvolta infrastructura 
de sănătate, prin pregătirea, implementarea şi finalizarea 
obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă 
considerabilă în infrastructura de sănătate 

Guvern 
27.09.22 
11.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(446/R din 
18.10.22) 

2 Plx 
255/2019 

Propunere legislativă pentru 
modificarea alineatului 1 al articolului 
64 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice – raport 
comun cu Comisia pentru 
transporturi, Comisia juridică și 
Comisia pentru apărare 

Modificarea art.64 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002, în sensul instituirii posibilităţii 
poliţiei rutiere de a dispune ridicarea vehiculelor 
staţionate neregulamentar, fiind eliminată condiţia 
staţionării neregulamentare pe partea carosabilă 

1 deputat 

10.12.19 
13.09.22 
14.09.22 
11.10.22 

 

Raport de 
aprobare 

(453/R din 
19.10.22) 



 

                             
 
 
 

3 PLx 
320/2021 

Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse 
regenerabile de energie – raport 
comun cu Comisia pentru economică 
și Comisia pentru mediu 

Modificarea şi completarea Legii nr.220/2008, în sensul 
introducerii, în regim de urgenţă, a prevederilor care să 
reglementeze faptul că, la înstrăinarea unei centrale 
electrice acreditate, transferul de certificate verzi aflate 
în contul producătorului de E-SRE care deţine centrala 
electrică, să nu fie considerat tranzacţie comercială, 
astfel încât regula tranzacţionării certificatului verde o 
singură dată, între producatorul E-SRE, în calitate de 
vânzător şi furnizorul de energie electrică, în calitate de 
cumpărător, să fie respectată. În concret, în situaţia 
neclarificării regimului juridic al certificatelor verzi în 
astfel de tranzacţii, există riscul blocării tranzacţiilor 
demarate deja, cu impact asupra funcţionării acestor 
centrale electrice şi, implicit, a întregului sistem 
electroenergetic în ansamblul său. Totodată, se 
urmăreşte crearea unui cadru legal pentru punerea în 
aplicare a unor sentinţe judecătoreşti privind scutirea de 
la plata certificatelor verzi de către consumatorii 
exceptaţi, până la concurenţa sumelor de bani prevăzute 
de aceste hotărâri judecătoreşti, în scopul permiterii 
ANRE să realizeze mecanismele subsecvente de punere 
în aplicare a acelor sentinţe 

41 
parlam. 

29.03.22 
26.09.22 
4.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(458/R din 
19.10.22) 

4 PLx 
301/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.30/2019 privind reorganizarea 
Ministerului Economiei în scopul 
exercitării drepturilor şi îndeplinirii 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar a statului la anumiţi operatori 
economici, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative – 
raport comun cu Comisia economică 

Adoptarea unor măsuri de reorganizare a Ministerului 
Economiei, determinate de preluarea activităţii 
Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, urmată de încetarea existenţei 
respectivului departament, precum şi ca urmare a 
preluării unui număr de 30 de posturi vacante de la 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. 
Proiectul de ordonanţă de urgenţă cuprinde şi dispoziţii 
finale, referitoare la înlocuirea, în actele normative în 
vigoare, a sintagmei „Departamentul pentru Privatizare 
şi Administrarea Participaţiilor Statului” cu sintagma 
„Ministerul Economiei”, precum şi abrogarea art.1-10 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.20/2014, 
măsuri determinate de reorganizarea Ministerului 
Economiei prin preluarea activităţii respectivului 
Departament 

Guvern 
1.03.22 
18.10.22 

Raport de 
aprobare 

(459/R din 
19.10.22) 



 

 
IV.  Comisia pentru transporturi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 255/2019 

Propunere legislativă pentru 
modificarea alineatului 1 al articolului 
64 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice – raport 
comun cu Comisia pentru industrii, 
Comisia juridică și Comisia pentru 
apărare 

Modificarea art.64 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002, în sensul instituirii 
posibilităţii poliţiei rutiere de a dispune ridicarea 
vehiculelor staţionate neregulamentar, fiind eliminată 
condiţia staţionării neregulamentare pe partea 
carosabilă 

1 deputat 

10.12.19 
13.09.22 
14.09.22 
11.10.22 

 

Raport de 
aprobare 

(453/R din 
19.10.22) 

 
V. Comisia pentru administrație 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 386/2022 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru 
Locuinţe 

Modificarea Legii nr.152/1998. Astfel, se preconizează 
posibilitatea de prelungire a contractului de închiriere a locuinţelor 
pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite şi 
destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din 
învăţământ sau sănătate, pe perioade de câte cinci ani, iar nu de un 
an, cum este în prezent. Totodată, se propune eliminarea condiţiei 
consemnării în cartea funciară a interdicţiei de vânzare, dacă 
achiziţionarea locuinţei s-a făcut după minimum 6 ani de la data 
încheierii contractului de închiriere 

48 parlam. 11.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(441/R din 
17.10.22) 

2 PLx 
482/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.13/2021 
pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2016 privind 
amenajarea spaţiului 
maritime – raport 
comun cu Comisia 
pentru mediu 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2016. Intervenţiile 
legislative vizează, printre altele, eliminarea sintagmei 
„componenţa nominală a membrilor” prevăzută la art.12 alin.(3), 
astfel încât membrii desemnaţi de către autorităţile componente ale 
Comitetului de amenajare a spaţiului maritim, să nu fie menţionaţi 
în regulamentul aprobat prin hotărâre a Guvernului, actualizarea 
denumirii instituţiilor componente ale Comitetului de amenajare a 
spaţiului maritim, precum şi rectificarea unei erori referitoare la 
denumirea instituţiei Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta 
Dunării” 

Guvern 
8.02.22 
11.10.22 

Raport de 
aprobare 

(457/R din 
19.10.22) 



 

 
 

VI. Comisia pentru mediu 

 
VII. Comisia pentru muncă 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
368/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.46/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.8/2009 privind 
acordarea voucherelor de vacanţă – 
raport comun cu Comisia pentru 
turism 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2009, în sensul acordării, în limita 
resurselor bugetare alocate cu această destinaţie de către 
instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, în 
perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018, a unei singure 
indemnizaţii de vacanţă sau a unei prime de vacanţă, 
după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1450 lei 
pentru un salariat. Angajatorul va stabili, de comun acord 
cu organizaţiile sindicale legal constituite sau 
reprezentanţii salariaţilor, după caz, când acordă 
voucherele de vacanţă, în condiţiile prezentului act 
normativ. Determinarea nivelului maxim al sumelor ce 
pot fi acordate angajaţilor sub formă de vouchere de 
vacanţă de către alţi angajatori decât instituţiile şi 
autorităţile publice, se face la contravaloarea a maxim 
şase salarii minime brute pe ţară, garantate în plată, 
pentru un salariat, în decursul unui an fiscal 

Guvern 
 

30.03.21 
27.09.22 

Raport de 
aprobare  

(448/R din 
18.10.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 482/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.13/2021 pentru 
modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2016 privind 
amenajarea spaţiului maritime – 
raport comun cu Comisia 
pentru administrație 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2016. Intervenţiile 
legislative vizează, printre altele, eliminarea sintagmei 
„componenţa nominală a membrilor” prevăzută la art.12 alin.(3), 
astfel încât membrii desemnaţi de către autorităţile componente 
ale Comitetului de amenajare a spaţiului maritim, să nu fie 
menţionaţi în regulamentul aprobat prin hotărâre a Guvernului, 
actualizarea denumirii instituţiilor componente ale Comitetului 
de amenajare a spaţiului maritim, precum şi rectificarea unei 
erori referitoare la denumirea instituţiei Administraţia 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” 

Guvern 
8.02.22 
11.10.22 

Raport de 
aprobare 

(457/R din 
19.10.22) 



 

2 PLx 53/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.131/2021 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative, 
precum şi pentru prorogarea unor 
termene – raport comun cu 
Comisia pentru turism 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2009, precum şi modificarea Legii 
nr.165/2018, în sensul stabilirii modalităţii de decontare a 
serviciilor turistice pentru personalul militar, poliţiştii, 
poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din instituţiile 
publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, 
precum şi prelungirea unor termene. 

Guvern 
8.06.22 
10.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(449/R din 
18.10.22) 

3 PLx 
428/2018 

Cererea de reexaminare a Legii 
pentru modificarea și completarea 
Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice – raport comun cu 
Comisia pentru 
constituționalitate 

Completarea art.33 din Legea-cadru nr.153/2017, cu un 
nou alineat, alin.(5), prin care se propune exceptarea 
instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională de la obligaţia publicării listei tuturor 
funcţiilor din cadrul acestor instituţii ce intră în categoria 
personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând date 
referitoare la drepturi salariale sau băneşti acordate 

3 senatori 
17.05.22 
17.10.22 

Raport de 
respingere 
(455/R din 
19.10.22) 

4 PLx 
362/2022 

Proiect de Lege pentru completarea 
Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii – raport comun 
cu Comisia pentru  sănătate 

Completarea Legii nr.95/2006, preconizându-se ca, 
perioada în care cabinetul medical individual a furnizat 
servicii medicale şi conexe actului medical, respectiv 
servicii medico-dentare, să constituie pentru titularul 
cabinetului, experienţă profesională de medic, respectiv 
experienţă profesională de medic stomatolog şi să fie 
asimilată vechimii în muncă în anumite condiţii 

35 
parlam. 

 
27.09.22 
18.10.22 

 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(456/R din 
19.10.22) 

 
VIII. Comisia pentru sănătate 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
530/2022 

Proiect de Lege pentru prevenirea şi 
combaterea cancerului 

Aprobarea Planul naţional de prevenire şi combatere a 
cancerului în România. Potrivit proiectului, Planul se 
implementează pentru perioada 2023-2030 şi reprezintă 
principalul document de politică publică ce 
fundamentează măsurile de prevenire şi combatere a 
cancerului la nivel naţional. Planul naţional de prevenire 
şi combatere a cancerului în România se actualizează în 
funcţie de rezultatele obţinute şi în acord cu direcţiile 
strategice din domeniul prevenirii şi combaterii 
cancerului stabilite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
şi la nivelul Uniunii Europene. Conform proiectului, toţi 
cetăţenii români care se află pe teritoriul României, au 
domiciliul sau reşedinţa în România, cetăţenii statelor 
membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic 
European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, precum şi 

182 
parlam. 

11.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(442/R din 
17.10.22) 



 

străinii şi apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa în 
România au dreptul garantat de stat, la serviciile de 
natură medicală, socială şi de susţinere psihologică 
cuprinse în Planul naţional de prevenire şi combatere a 
cancerului, după cum urmează: servicii medicale de 
prevenire, diagnostic şi tratament al cancerului, servicii 
de îngrijire, inclusiv îngrijiri palliative, servicii de psiho-
oncologie, onconutriţie şi oncofertilitate, servicii sociale 
şi indemnizaţii lunare de hrană 

2 PLx 
557/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.14/2022 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, 
propunându-se în principal: introducerea de noi criterii 
de formare iniţială şi de ocupare a posturilor prin 
concurs pentru toate categoriile de funcţii de conducere: 
manageri, directori executivi şi directori executivi 
adjuncţi ai direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, conducerea serviciilor de 
ambulanţă judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă 
Bucureşti-Ilfov, directori generali, directori medicali, 
medic-şef, se introduce noţiunea de criterii de calitate 
aferente programelor de formare, elaborate de către 
OMS în programul de asistenţă tehnică din PNRR, 
înfiinţarea unui Institut Naţional de Management al 
Serviciilor de Sănătate, denumit în continuare INMSS, 
ca instituţie publică cu personalitate juridică în 
subordinea Ministerului Sănătăţii, prin reorganizarea 
Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi 
Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, care se 
desfiinţează, INMSS va fi finanţat din venituri proprii şi 
subvenţii de la bugetul de stat, iar coordonarea 
academică se va stabili prin hotărâre a Guvernului 

Guvern 11.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(443/R din 
17.10.22) 

3 PLx 
424/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.76/2022 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Dezvoltarea 
Infrastructurii în Sănătate – raport 
comun cu Comisia pentru industrii 

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate 
(ANDIS) ca organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale, instituţie publică cu personalitate 
juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, finanţată 
integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Sănătăţii. Rolul ANDIS este de a dezvolta infrastructura 
de sănătate, prin pregătirea, implementarea şi finalizarea 
obiectivelor/proiectelor de investiţii de importanţă 
considerabilă în infrastructura de sănătate 

Guvern 
27.09.22 
11.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(446/R din 
18.10.22) 



 

4 PLx 
187/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
OUG nr.20/2021 privind stabilirea 
unor măsuri în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate în 
contextul evoluţiei situaţiei 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, precum şi pentru abrogarea 
unor prevederi din OUG nr.70/2020 
privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în 
contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, 
pentru prelungirea unor termene, 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, precum şi a altor acte 
normative, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 
şi pentru modificarea Legii farmaciei 
nr.266/2008 – raport comun cu 
Comisia pentru buget 

Stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate în contextul evoluţiei situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2. Totodată, se 
preconizează abrogarea, începând cu 1 aprilie 2021, a 
art.251 alin.(3) şi (4) şi art.252 alin.(22) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.70/2020. De asemenea, se 
urmăreşte modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, 
precum şi modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 

Guvern 
20.10.22 
18.10.22 

Raport de 
aprobare 

(452/R din 
18.10.22) 

5 PLx 
362/2022 

Proiect de Lege pentru completarea 
Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii – raport comun 
cu Comisia pentru  muncă 

Completarea Legii nr.95/2006, preconizându-se ca, 
perioada în care cabinetul medical individual a furnizat 
servicii medicale şi conexe actului medical, respectiv 
servicii medico-dentare, să constituie pentru titularul 
cabinetului, experienţă profesională de medic, respectiv 
experienţă profesională de medic stomatolog şi să fie 
asimilată vechimii în muncă în anumite condiţii 

35 
parlam. 

 
27.09.22 
18.10.22 

 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(456/R din 
19.10.22) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

IX. Comisia pentru cultură 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
562/2020/2022 

Cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea  şi 
completarea Legii 
monumentelor de for public 
nr.120/2006 

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

21 
senatori 

18.10.22 

Raport de 
aprobare 

(447/R din 
18.10.22) 

 
X. Comisia juridică 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
485/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în 
materie penală 

Modificarea şi completarea Legii nr.302/2004, în 
scopul îmbunătăţirii şi clarificării cadrului legal în 
materie, în principal în sensul armonizării corecte şi 
complete cu Decizia-cadru 2002/584/JAI a 
Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul 
european de arestare şi procedurile de predare între 
statele membre, a unor texte legislative referitoare la 
mandatul european de arestare 

Guvern 11.10.22 

Raport de 
aprobare 

(444/R din 
18.10.22) 

2 Plx 213/2022 

Propunere legislativă privind anularea 
unor creanţe bugetare, precum şi pentru 
modificarea art.3 alin.(5) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 
privind implementarea formularului 
digital de intrare în România – raport 
comun cu Comisia pentru buget 

Instituirea unor măsuri referitoare la amenzile 
contravenţionale aplicate prin procesele-verbale de 
constatare a contravenţiilor întocmite în temeiul 
art.4 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.129/2021 
 
 
 

40 parlam. 
17.05.22 
10.10.22 

Raport de 
respingere 

(450/R din 
18.10.22) 

3 Plx 255/2019 

Propunere legislativă pentru 
modificarea alineatului 1 al articolului 
64 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice – raport 
comun cu Comisia pentru industrii, 
Comisia pentru transporturi și 
Comisia pentru apărare 

Modificarea art.64 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002, în sensul instituirii 
posibilităţii poliţiei rutiere de a dispune ridicarea 
vehiculelor staţionate neregulamentar, fiind 
eliminată condiţia staţionării neregulamentare pe 
partea carosabilă 

1 deputat 

10.12.19 
13.09.22 
14.09.22 
11.10.22 

 

Raport de 
aprobare 

(453/R din 
19.10.22) 

 



 

XI.  Comisia pentru apărare 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 255/2019 

Propunere legislativă pentru modificarea 
alineatului 1 al articolului 64 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice – raport comun cu 
Comisia pentru industrii, Comisia 
pentru transporturi și Comisia 
juridică 

Modificarea art.64 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul 
instituirii posibilităţii poliţiei rutiere de a dispune 
ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar, 
fiind eliminată condiţia staţionării 
neregulamentare pe partea carosabilă 

1 deputat 

10.12.19 
13.09.22 
14.09.22 
11.10.22 

 

Raport de 
aprobare 

(453/R din 
19.10.22) 

 
   XII.  Comisia pentru constituționalitate 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
428/2018 

Cererea de reexaminare a Legii 
pentru modificarea și 
completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice – raport comun cu 
Comisia pentru muncă 

Completarea art.33 din Legea-cadru nr.153/2017, cu un nou 
alineat, alin.(5), prin care se propune exceptarea instituţiilor 
din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
de la obligaţia publicării listei tuturor funcţiilor din cadrul 
acestor instituţii ce intră în categoria personalului plătit din 
fonduri publice, cuprinzând date referitoare la drepturi 
salariale sau băneşti acordate 

3 senatori 
17.05.22 
17.10.22 

Raport de 
respingere 
(455/R din 
19.10.22) 

                         
   XIII.  Comisia pentru turism 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
388/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.67/2021 pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 
privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă 
medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a 
Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea 
activităţii IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-

Modificarea următoarelor acte normative: 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2017, Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2020, Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.16/2021. Proiectul vizează 
creşterea plafoanelor reprezentând ajutor de stat 
la 270.000 euro pentru fiecare întreprindere care 
îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului 
şi acvaculturii, 225.000 euro pentru fiecare 
întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul producţiei primare de produse 

Guvern 

14.09.21 
1.03.22 
9.03.22 
4.10 22 

Raport de 
aprobare 

(445/R din 
18.10.22) 



 

19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.42/2020 şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.16/2021 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2017 privind Programul 
de susţinere a întreprinderilor mici şi 
mijlocii şi a întreprinderilor mici cu 
capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST 
ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Schemei de ajutor de stat 
pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în 
contextul crizei economice generate de 
pandemia COVID-19, aprobată prin art.II 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2020 – raport comun cu Comisia 
economică și Comisia pentru buget 

agricole, respectiv 1.800.000 euro pentru fiecare 
întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în 
sectorul alimentar, precum şi dimensionarea 
cuantumului împrumuturilor în funcţie de 
necesarul de lichidităţi şi dimensiunea 
întreprinderii, respectiv 18 luni în cazul IMM-
urilor sau 12 luni în cazul întreprinderilor mici 
cu capitalizare de piaţă medie. De asemenea, se 
preconizează prelungirea valabilităţii schemei 
de ajutor de stat până la data de 31 decembrie 
2021, respectiv până la data la care se emit 
contracte de garanţie/acorduri de finanţare, 
perioada până la care poate fi efectuată plata 
grantului fiind cuprinsă între data intrării în 
vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă şi data de 31 decembrie 2022 

2 PLx 
368/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.46/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanţă – raport comun cu 
Comisia pentru muncă 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2009, în sensul 
acordării, în limita resurselor bugetare alocate 
cu această destinaţie de către instituţiile şi 
autorităţile publice centrale şi locale, în perioada 
1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018, a unei singure 
indemnizaţii de vacanţă sau a unei prime de 
vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în 
cuantum de 1450 lei pentru un salariat. 
Angajatorul va stabili, de comun acord cu 
organizaţiile sindicale legal constituite sau 
reprezentanţii salariaţilor, după caz, când acordă 
voucherele de vacanţă, în condiţiile prezentului 
act normativ. Determinarea nivelului maxim al 
sumelor ce pot fi acordate angajaţilor sub formă 
de vouchere de vacanţă de către alţi angajatori 
decât instituţiile şi autorităţile publice, se face la 
contravaloarea a maxim şase salarii minime 
brute pe ţară, garantate în plată, pentru un 
salariat, în decursul unui an fiscal 

Guvern 
 

30.03.21 
27.09.22 

Raport de 
aprobare  

(448/R din 
18.10.22) 

3 PLx 
53/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.131/2021 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi 
pentru prorogarea unor termene – raport 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2009, precum şi 
modificarea Legii nr.165/2018, în sensul 
stabilirii modalităţii de decontare a serviciilor 
turistice pentru personalul militar, poliţiştii, 

Guvern 
8.06.22 
10.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(449/R din 
18.10.22) 



 

comun cu Comisia pentru muncă poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din 
instituţiile publice de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională, precum şi prelungirea unor 
termene. 

4 PLx 
145/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonnaţei de urgenţă nr.15/2021 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea 
Programului IMM FACTOR - Produs de 
garantare a creditului comercial şi a 
Schemei de ajutor de stat asociate acestuia – 
raport comun cu Comisia economică și 
Comisia pentru buget 
 
 
 
 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.146/2020, în scopul creării unui 
cadru mult mai funcţional de implementare a 
programului, adaptat atât cerinţelor sectorului 
IMM în contextul actual, cât şi derulării 
corespunzătoare a acestuia de către instituţiile 
de credit şi instituţiile financiare nebancare din 
România. Principalele modificări vizează: 
redefinirea grantului prin prisma elementelor de 
cost asociate factoringului care intră în 
componenţa ajutorului de stat. Astfel, numai 
dobânda aferentă sumelor avansate de finanţator 
beneficiarului finanţării de tip factoring va fi 
considerat ajutor de stat şi va fi acoperită în 
procent de 50% din grant, prelungirea perioadei 
de acordare a garanţiilor aferente acestui 
Program până la data de 30.06.2021, prelungirea 
perioadei de plată a grantului până la data de 
30.04.2022, în conformitate cu perioada de 
valabilitate a schemei de ajutor de stat 

Guvern 

24.06.22 
15.09.22 
4.10.22 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Raport de 
aprobare 

(460/R din 
19.10.22) 

5 PLx 
191/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.24/2022 privind aprobarea şi finanţarea 
unor programe de garantare în domenii 
prioritare pentru economia românească – 
raport comun cu Comisia economică și 
Comisia pentru buget 

Aprobarea şi finanţarea unor programe de 
garantare în domenii prioritare pentru economia 
românească, sub formă de scheme de garantare 
cu componentă de ajutor de stat, având ca 
obiectiv deblocarea accesului la finanţare al 
beneficiarilor unor asemenea scheme de sprijin, 
care se confruntă cu dificultăţi generate de 
pandemia de COVID-19. Astfel, se propune 
aprobarea unui număr de 4 programe de 
garantare în domeniile prioritare: 
PROGRAMUL IMM PROD, PROGRAMUL 
RURAL INVEST, PROGRAMUL GARANT 
CONSTRUCT şi PROGRAMUL 
INNOVATION. În cazul creditelor de investiţii 
acordate în cadrul programelor de garantare, 
garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală 
imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor 
finanţate prin credit. În cazul creditelor/liniilor 

Guvern 
19.09.22 
10.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(461/R din 
19.10.22) 



 

de credit destinate finanţării capitalului de lucru 
acordate în cadrul programelor de garantare, 
garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală 
asupra soldurilor creditoare ale tuturor 
conturilor deschise de beneficiarii programului 
la instituţia de creditare. Între Ministerul 
Finanţelor şi Fondul National de Garantare a 
Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii 
S.A.-IFN, Fondul de Garantare a Creditului 
Rural S.A.-IFN respectiv Fondul Român de 
Contragarantare S.A. se încheie câte o convenţie 
prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile 
părţilor în derularea finanţării prin credite 
bancare cu garanţie de stat. PROGRAMUL 
IMM PROD, are ca deziderat asigurarea 
lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor realizate 
de către IMM-uri, inclusiv start-upuri, din zona 
urbană. PROGRAMUL RURAL INVEST are 
ca deziderat asigurarea lichidităţilor şi 
finanţarea investiţiilor realizate de către 
beneficiarii eligibili care îşi localizează 
producţia în mediul rural şi urban mic, pentru 
încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone. 
PROGRAMUL GARANT CONSTRUCT are 
ca deziderat asigurarea lichidităţilor şi finanţării 
investiţiilor pentru IMM-urile din sectorul 
construcţiilor şi unităţile administrativ-
teritoriale implicate în proiecte privind 
îmbunătaţirea eficienţei energetice, investiţii în 
domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele 
de mediu. PROGRAMUL INNOVATION are 
ca deziderat sprijinirea capacităţii de inovare, 
susţinerii activităţilor la export ale IMM-urilor 
cu activitate în domenii de comerţ şi servicii, cu 
cifra de afaceri mai mică de 1 mii. €, care 
activeaza în industria exportatoare, nepoluantă 
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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 

*** 
Noi infuzii masive financiare pentru degrevarea fermierilor de grija irigațiilor și a retehnologizării 

 

Dragi colegi, 
Ani de zile s-a vorbit mult și s-a făcut prea puțin pentru agricultura românească pe palierul privind extinderea 

posibilităților de irigații. După cum bine știți, acest domeniu prioritar ocupațional a fost exclus din PNRR în mod intenționat 
de către fostul ministru USR al Fondurilor Europene, fapt care s-a resimțit cel mai acut în agricultură, anul acesta, având ca 
factor declanșator principal seceta prelungită, manifestată preponderent în zonele exploatațiilor agricole mari. Urmările 
ineficienței dovedite de politicienii USR sunt, în continuare, sub analiza actualei Coaliții guvernamentale pentru identificarea 
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oricăror soluții salvatoare pentru agricultură, utilizând finanțare internă, cât și venită de la Uniune. Doar că cea mai bună veste 
nu este aceasta! Ci faptul că România deja încearcă să implementeze un proiect pilot pentru infrastructura de irigaţii. Această 
investiţie se ridică la 1,8 miliarde euro. Ea va presupune extinderea canalelor de irigaţii cu 1.700 de kilometri. Capitol nou 
REPowerEU, pe care îl avem de adăugat în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, reprezintă o premisă viabilă prin care 
am putea folosi bani europeni pentru efectuarea de noi lucrări necesare aprovizionării cu apă a culturilor agricole în vederea 
măririi producției și asigurării independenței acesteia față de regimul pluviometric.  

REPowerEU este dedicat independenţei energetice a statelor membre, cât și pentru creşterea şi consolidarea autonomiei 
energetice a fiecărei țări comunitare.  

Așadar, actuala conducerea a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în colaborare cu cea a Ministerului 
Investițiilor și Proiectelor Europene au dat startul implementării unui proiect pilot, destinat infrastructurii de irigaţii și care are 
șanse foarte mari să fie cuprins în alocarea de fonduri UE.  

Trebuie accentuat faptul că, dincolo de răspunsul pe care îl vom primi de la Bruxelles, MADR se angajează să continue 
susținut procesul investițional, atât din fonduri naționale, cât și din fonduri europene nerambursabile, vital dezvoltării și 
modernizării agriculturii românești. Doar în acest mod agricultura românească va fi capabilă să producă și mai mult! Și nu 
numai pentru consumul național. Ci să determine exporturi apreciabile care să echilibreze balanța comercială a țării. 

A priori, eu mă declar convins că proiectul acesta privind noul concept de investiţie va aduce multă valoare adăugată 
pentru economia României, mai ales pentru că girează prin structura sa o componentă de energie verde, utilizând pentru 
generare panouri fotovoltaice flotante, ce se adaptează pe dinamica cursului de apă. Mai mult, staţiile de pompare vor 
beneficia de înnoirea echipamentelor energetice pentru scăderea consumurilor de energie, dar şi pentru automatizarea 
întregului proces.  

Și pentru că pentru cei mai puțini familiarizați cu acest domeniu și cu inovația tehnologică dedicată, proiectele noastre 
ar putea friza domeniul SF, în perspectivă, se dorește ca orice fermier să poată dispune de pe telefon de cantităţile de apă 
necesară suprafeţelor lui agricole și, concomitent, dispeceratul să acționeze automat stăvilarele, reușind și o monitorizare şi un 
management performant al întregului consum de apă care are loc pe canalul de irigaţie. În completare, pentru creșterea 
productivității și întărirea poziţiei competiţionale pe piaţă, a fost lansat și apelul destinat în exclusivitate industriei 
agroalimentare. Prin intermediul celor 150 de milioane de euro, prevăzuţi şi pentru acest apel, se vor putea reînnoi 
echipamentele tehnologice. În funcție de rezultate, acesta ar putea fi extins, potrivit anunțurilor venite dinspre cele două 
ministere de resort.  

Mai mult, tot în ceea ce privește retehnologizarea de care investitorii în agricultură fac uz în activitatea lor curentă, 
guvernul va lansa un nou ajutor pentru acest sector.  

Pe 25 octombrie, fermierii vor avea la dispoziție un buget alocat de 150 de milioane de euro, bani care sunt destinați 
retehnologizării. Sumele vor fi acordate sub formă de ajutor de stat regional și vor avea o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 
500.000 euro, în limita de maxim cinci ori a cifrei de afaceri realizată în exercițiul financiar 2022. Cât privește cofinanțarea 
proprie a beneficiarilor, aceasta se asigură în procent de 30% – 60% pentru întreprinderile mijlocii, respectiv 25%-50% pentru 
microîntreprinderi și întreprinderi mici, în funcție de regiuni. 

De asemenea, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunțat și alte două instrumente de finanțare pentru fermieri, 
RURAL INVEST și AGRO IMM INVEST, programe care primesc garanții prin Fondul de Garantare a Creditului Rural 
(FGCR).  

Toate aceste forme de sprijin, puse la dispoziția agricultorilor români, reprezintă cele mai elocvente dovezi ale 
interesului și ale preocupării guvernementale, manifestate și față de investitorii în acest domeniu astfel încât toți aceștia să 
depășească și criza actuală, generată de creșterea ratei inflației și de scumpirile facturilor la principalele utilități și alimente, 
precum și pentru amortizarea efectelor provocate de acest an secetos.  

Să nu uităm, stimați colegi și dragi români, că PSD și-a asumat actul guvernării tocmai în scopul de a aduce bunăstare și 
o viață mai bună pentru toți românii și că, prin faptele și deciziile noastre succesive, aceste obiective tind să se realizeze 
etapizat, dar integral. Politica pașilor mărunți, dar fermi și frecvenți a dat întotdeauna cele mai bune rezultate! Chiar și pe timp 
de crize sociale, sanitare sau economice! 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Adrian Alda 

*** 
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Creșterea pensiilor și a salariului minim - un lucru cert 
Domnule președinte de ședință,  
Doamnelor și domnilor deputați, 
Mă întâlnesc în fiecare săptămână cu oamenii din județul Călărași și nu pot să nu observ din ce în ce mai mult 

îngrijorările cu privire la plata facturilor sau cu privire la coșul zilnic de cumpărături. De aceea, aș vrea să îi asigur că PSD și 
coaliția de guvernare vor majora pensiile și salariul minim, astfel încât să compenseze creșterile de prețuri din ultimul timp. 

Vreau să dau aceleași asigurări și de aici, din Parlament, pentru că am vorbit cu colegii mei din PSD și știu că în coaliție 
s-a luat deja această decizie. Sunt multe discuții în mediul public, pe acest subiect, care dau senzația unei tergiversări și asta nu 
face bine. Dar nu este cazul de așa ceva, creșterile sunt pe masa executivului și vor fi puse în practică. 

În acest moment se discută la Guvern despre sursele de finanțare ale majorărilor. Se fac calcule, se căută resurse, dar un 
lucru este cert - creșterea pensiilor și mărirea salariului minim vor fi prinse în noul buget pentru anul 2023, pentru că din partea 
PSD nu există marjă de negociere pe acest subiect. 

Experții ne spun că mediul de afaceri are nevoie de stabilitate și predictibilitate, pentru a rezista și a se dezvolta bine. 
Dar este la fel și în cazul fiecăruia dintre noi. Hai să luăm cazul unei familii și să încercăm să îl analizăm în această cheie! Să 
zicem că familia extinsă cuprinde doi pensionari, doi adulți angajați și doi copii. Acestă gospodărie are nevoie să știe pe ce 
venit se poate baza, în acestă iarnă și în anul următor, pentru plata locuinței, a coșului zilnic de cumpărături și a utilităților (ca 
să ne referim doar cheltuielile de bază, deși bineînțeles că există și altele). De aceea, este nevoie să le spunem oamenilor că le 
cunoaștem îngrijorarea și vom răspunde la ea prin creșterea pensiilor și a salariului minim. 

În curând va trebui să votăm bugetul pentru anul următor în Parlament, iar în viitoarea proiecție se vor regăsi aceste 
măsuri, pentru că românii au nevoie de aceste majorări și le merită din plin. Nu aș vrea să vorbesc despre procentul cu care vor 
fi crescute pensiile, dar acesta trebuie să fie cât mai apropiat de rata inflației, tocmai pentru a compensa prețurile în urcare. 

Suntem permanent preocupați de soarta românilor, de nivelul lor de trai, în special de categoriile sociale vulnerabile, 
cum sunt pensionarii și angajații cu salariu minim. Ca dovadă, PSD susține cu fermitate aceste majorări și nu poate fi vorba de 
populism, așa cum susțin anumite voci fără ispirație din cadrul Opoziției. 

Vă mulțumesc.  
Deputat 

Constantin Bîrcă 
*** 

Femeile de la sat merită toată recunoștința și admirația noastră 
Stimate colege / Stimați colegi, 
În urmă cu câteva zile, pe 15 octombrie, la nivel mondial a fost celebrată Ziua mondială a femeilor din mediul rural. 

Este o zi desemnată de ONU cu scopul de a aprecia public rolul pe care aceste femei extraordinare îl au în dezvoltarea 
comunităților. 

E o vorbă românească ce spune că veşnicia s-a născut la sat. Şi mult adevăr este în ea! Veșnicia s-a născut la sat, iar 
femeile de la sat merită toată recunoștința și admirația noastră.  

Femeile de la sat au un rol esențial în bunăstarea familiilor lor, dar și în actul educațional și cel de formare a copiilor și 
tinerilor, în sânul familiei. 

Vreau să le mulțumesc cu această ocazie pentru dăruirea cu care lucrează în sprijinul familiilor și al comunităților din 
care fac parte, dar și pentru energia lor nesecată, care ne ajută să construim o țară mai bună. 

Noi știm prea bine că în Neamț, dar și în alte colțuri ale României, femeile sunt super femei, pentru care familia și 
treburile casnice stau în capul mesei. De Ziua Mondială a Femeii de la sat probabil că nu prea au auzit, așa că au marcat-o la 
fel cum și-au trăit toată viață, muncind. 

Dragi femei, fete și fetițe, trebuie să știți că fiecare dintre voi are capacitatea să înfrunte orice greutate. Trebuie doar să 
credeți în forțele proprii și să acționați cu perseverență. Fiți sănătoase, aveți grijă de voi și de cei apropiați, permiteți-vă să 
creșteți și să străluciți.  

Nicicând nu m-am îndoit de puterea pe care voi o aveți. Vreau ca fiecare dintre voi, indiferent de mediul în care vă 
aflați, să știe că poate să devină orice își dorește – cercetătoare, antreprenoare de succes, prim-ministru, ministru sau, de ce nu, 
chiar președinte de țară – dar doar dacă muncește cu determinare, are curaj și nu uită de puterea ei.  

Mai avem multe de făcut în ceea ce privește egalitatea de șanse. Tocmai de aceea consider că este timpul ca noi, 
femeile, să ne unim forțele și să ne asigurăm că vocea noastră comună este auzită.  

Femeile trebuie reprezentate cu demnitate. Împreună vom învinge, ne vom face auzite! 
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Să construim împreună o lume în care vocea femeilor contează! 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Oana-Gianina Bulai 

*** 
PSD la guvernare a oferit un răspuns concret la agenda cetățenilor 

Domnule președinte de ședință,  
Stimați parlamentari,   
Dragi colegi, 
În această săptămână am văzut că a început un marș sindical al protestelor, în care oamenii își exprimă nemulțumirea și 

îngrijorarea din cauza scăderii nivelului de trai, din cauza inflației, din cauza creșterii ratelor și, în general din cauza 
incertitudinilor privind ziua de mâine și a perspectivelor economice foarte tulburi.  

Aceasta este agenda cetățenilor, care pare să nu aibă nicio legătură cu disputele politice pe care le văd în Parlament. 
Certurile dintre cele două partide de dreapta, cu moțiuni, acuze și scandal, nu au nicio legătură cu ceea îi preocupă cu adevărat 
pe cetățeni. Iar acest decalaj uriaș dintre mizele disputelor politice din Parlament și îngrijorările românilor ne arată cât de 
nocivă și cât de toxică ar fi fost continuarea guvernării de dreapta care a funcționat până în decembrie 2021. 

Această îndepărtare din ce în ce mai mare dintre decizia politică și nevoile reale ale cetățenilor a stat la baza deciziei 
PSD de a se angaja în actul de guvernare, într-un moment deosebit de dificil pentru economia românească.  

Intrarea PSD la guvernare a oferit un răspuns concret la agenda cetățenilor. Am venit cu mai multe seturi de măsuri în 
domeniul social - Pachetul social implementat imediat după intrarea la guvernare, Pachetul Sprijin pentru România, dar și 
implicarea activă și furnizarea de soluții pentru problemele din piața de energie, deși PSD nu deține acest portofoliu.  

Și aș vrea să subliniez această atitudine a PSD: nu ne-am rezumat doar la a critica unele decizii proaste care au afectat 
viața românilor, cum a fost de pildă liberalizarea haotică a pieței de energie, dar am venit mereu și cu soluții. Nu am spus doar 
că „NU E BINE AȘA”. Am venit mereu cu completarea „AR FI MAI BINE ÎN ACEST FEL”. Așa a procedat PSD și când a 
fost în opoziție, dar și acum la guvernare. Nu am criticat, fără a propune o soluție alternativă. Plafonarea prețurilor la energie 
pentru cetățeni și IMM-uri este în bună măsură rezultatul insistențelor PSD din Coaliție pentru protejarea cetățenilor cu 
venituri mici. Ne-am fi dorit o revenire, pentru o perioadă limitată, la piața reglementată care a fost înainte de liberalizarea 
haotică făcută de partidele de dreapta. Dar acționăm într-o coaliție politică și e bine că am reușit măcar să asigurăm această 
protecție prin plafonarea prețurilor. Este și asta o lecție din care avem toți de învățat. Atâta timp cât niciun partid nu are o 
majoritate absolută în Parlament, trebuie să avem înțelepciunea, echilibrul și preocuparea de a face compromisurile politice 
prin care putem obține cel mai bun rezultat pentru cei care ne-au votat.    

Prin urmare, recomandarea mea către colegii din opoziție și în special către cei de la USR care au un apetit deosebit să 
atace la persoană și să provoace mereu o stare conflictuală în Parlament, ar fi ca atunci când formulează critici, să își prezinte 
și soluțiile alternative. Și, dacă se poate, aceste soluții să răspundă nevoilor reale care îi preocupă pe cetățeni. Nu e treaba mea 
să le spun altor partide cum să se organizeze, dar, credeți-mă dragi colegi, că oamenii se uită la toate aceste ciorovăieli politice 
din Parlament și se simt ignorați de cei pe care i-au votat. Au sentimentul că certurile politice nu au nicio legătură cu viața lor 
și că politicienii sunt mult mai preocupați să-și ducă disputele de orgoliu, decât să facă ceva pentru cei care i-au votat. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Virgil-Alin Chirilă 
*** 

Românii merită în Schengen 
Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, 
România merită să intre în Schengen si merită sprijinul tuturor statelor europene.  
Asistăm din păcate la o situație aproape de necrezut, care nu provine din afara țării, ci culmea, din interiorul ei. Este 

inadmisibil ca un partid din România să saboteze accesul României la Schengen. Este profund anti-românesc ca politicieni 
români să aducă minciuni și injurii care pot periclita aderarea României. Mesajul meu către USR este simplu: RUȘINE pentru 
că puneți interesele de partid peste interesul național și peste binele tuturor românilor! 

Intrarea în spațiul Schengen este imperios necesară, fiindcă va avea nenumărate efecte pozitive în viața cetățenilor și a 
firmelor românești. Însă aderarea la spațiul Schengen este un act economic, politic și nu numai. Credem că este vorba mai 
degrabă de faptul că țara noastră își câștigă pe merit un statut care poate avea rezultate concrete: 
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- mărirea flexibilității pe piața europeană a muncii, cu beneficii inclusiv pentru lucrătorii români care doresc să 
muncească în străinătate; 

- consolidarea avantajului competitiv în transportul rutier; 
- creșterea sectorului turismului; 
- dezvoltarea firmelor românești care fac export, bunurile din România ajungând mai repede și mai ieftin pe piețele 

Europei; 
- semnal puternic pentru investitori străini care își vor muta mai repede afacerile în România. 
Toate acestea pot contribui semnificativ atât la creșterea economică, cât și la diminuarea deficitului comercial la bunuri, 

una dintre cele mai mari vulnerabilități ale economiei românești din acest moment!  
Este timpul ca decizia să fie luată cât mai repede până la finalul anului, mai ales că România și Bulgaria îndeplinesc 

criteriile tehnice de peste 11 ani și așteptarea trebuie să se încheie. 
Este timpul ca România să intre în Schengen și ca românii să circule liber!  

Deputat 
Romulus-Marius Damian 

*** 
Pensiile cresc de la 1 ianuarie 2023 

Stimaţi colegi, 
În ultima perioadă au apărut în presă tot felul de scenarii cu privire la creșterea pensiilor, iar aceste scenarii provoacă 

multă neliniște seniorilor noștri ministrul PSD al Muncii, domnul Marius Budăi, elimină orice echivoc! PSD susține majorarea 
punctului de pensie și a pensiei minime cu cel puțin 10%, într-o singură tranșă, de la 1 ianuarie 2023. Aceasta este decizia 
politică. Nu se merge pe scenariul cu două tranșe, apărut în presă. Pensionarii să fie liniștiți, pensia va crește de la 1 Ianuarie, 
cu cel puțin 10%.  

PSD susține majorarea pensiilor cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie 2023 și pentru viitor consideră că e necesar ca 
măsurile guvernului să se concentreze pe protejarea pensionarilor cu venituri mici În scurt timp, proiectul de buget va fi 
prezentat în Coaliție, iar decizia va fi clară pentru oricine.  

Propunerea PSD, prezentată la finalul lunii august, ca punctul de pensie și pensia minimă să fie majorate cu cel puțin 
10% de la 1 ianuarie 2023 a fost fundamentată pe o analiză economică serioasă, din care reiese în mod clar că o astfel de 
măsură este sustenabilă pentru anul 2023.  

Majorarea pensiilor cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie 2023 nu este doar posibilă, ci și absolut necesară, în special pentru 
protejarea pensionarilor cu venituri mici a căror putere de cumpărare a fost serios afectată de inflația globală și de criza 
energetică ce se manifestă la nivel european.  

Pe parcursul anului 2023 îmi doresc să identificăm resurse pentru o creștere suplimentară a pensiilor, dar creșterea cu 
cel puțin 10% de la 1 ianuarie este foarte clară, iar seniorii noștri pot sta liniștiți. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Mirela Furtună 
*** 

Uităm mereu de românii maramureșeni și regățeni din Ucraina! 
 

După izbucnirea crizei ucrainene în 2014, soldată cu ocuparea și anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia și cu 
autonomizarea unei părți a Donbassului și, mai ales, după invadarea Ucrainei de catre armata rusă în cursul acestui an, 
politicieni şi analişti de top din România au readus în discuţie situaţia românilor din Ucraina, care trăiesc în teritorii care ne-au 
fost răpite în perioade nefaste ale istoriei noastre naționale. În acest sens, s-a vorbit în mod deosebit de românii din Bucovina 
de Nord şi, mai tangențial, de cei din Sudul Basarabiei, denumit Bugeac (fostele județe românești Cahul, Bolgrad și Ismail) și 
din ținuturile Herţa (situat lângă Bucovina de Nord, la sud-estul acesteia) și Hotin (care a făcut parte din provincia românească 
Basarabia, fiind situată în nordul acesteia). Nu s-a spus iarăşi nici un cuvânt de cei peste 40.000 de români care trăiesc în 
regiunea Transcarpatia (ZaKarpatia) situată în sud-vestul Ucrainei, între Tisa şi Carpaţii Ucraineni, la graniţa cu România, 
având capitala în oraşul Ujgorod. 

Profesorul Marga a pus punctul pe i 
Românii din Transcarpatia și teritoriul ocupat compact și exclusiv de aceștia, respectiv mai mult de jumătate din 

Maramureșul istoric, nu sunt pomeniți nici în aproape uitata Declarație a Parlamentului României cu privire la Referendumul 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 29 - 2022  
Săptămâna 17 – 21 octombrie 2022  

 

 

41 
 

din Ucraina din 1 Decembrie 1991, care a avut drept obiect declararea independenței Ucrainei și s-a desfășurat (întâmplător 
sau nu?!) de Ziua Națională a României. Declarația a fost adoptată în ședința extraordinară a camerelor reunite ale 
Parlamentului României din 28 noiembrie 1991 și a fost publicata în Monitorul Oficial din 29 noiembrie 1991, iar recent a fost 
republicată integral de Cotidianul (în numărul din 29 septembrie 2022). Paragraful cel mai relevant din această declarație uitată 
este următorul:,,Având în vedere că acest referendum ar urma să se desfășoare și pe teritoriile românești-Bucovina de Nord, 
Ținutul Herța, Ținutul Hotin, precum și județele din Sudul Basarabiei-, Parlamentul României declară solemn că aceste 
teritorii au fost rupte din trupul țării, iar Pactul Ribbentrop-Molotov a fost declarat nul și neavenit, ab initio, de URSS la 24 
decembrie 1989 și de Parlamentul României la 24 iunie 1991.” Parlamentul de la București a avertizat că ,,acest referendum nu 
poate avea valabilitate în privința teritoriilor anexate abuziv de fosta URSS, teritorii care nu au aparținut niciodată Ucrainei și 
sunt de drept ale României” și l-a declarat nul și neavenit. În această declarație a fost omisă și Insula Șerpilor din Marea 
Neagră, care a aparținut de drept României până în 28 august 1944, când a fost ocupată de marina sovietică, după care, în 23 
mai 1948, fost anexată abuziv de către URSS, care a inclus-o în Republica Sovietică Socialistă Ucraina, cum a făcut-o anterior 
cu Nordul Bucovinei, Sudul Basarabiei, Nordul Maramureșului istoric, ținuturile Herța și Hotin. 

Din păcate, și profesorul Andrei Marga, una din cele mai marcante personalități ale României contemporane (fapt 
dovedit ca rector al Universității Babeș-Bolyai, ministru al Educației Naționale și ministru al Afacerilor Externe) a omis 
Maramureșul istoric din Transcarpatia în recenta și verticala sa declarație care a inflamat spiritele atât în România cât și în 
Ucraina. Consider salutară și fundamentată opinia profesorului Marga, care a afirmat, în esență, că Ucraina este în frontiere 
nefirești și ar trebui să cedeze teritorii: Ungariei-Transcarpatia, Poloniei-Galiția, României-Bucovina și Rusiei-Donbass și 
Crimeea.Cu corectivul că regiunea ucraineană Transcarpatia include și partea de nord a Maramureșului istoric românesc. 

Istoria românilor maramureșeni și regățeni din Transcarpatia 
Transcarpatia este o regiune situată în apropierea punctului 0 al Europei (centrul continentului), în care s-au intersectat 

de-a lungul istoriei aproape toate seminţiile lumii, actualmente convieţuind aici peste 100 de etnii, cea românească fiind a treia 
ca mărime, după cea ucraineană și cea maghiară. Potrivit recensământului efectuat în Ucraina în 2001, în Regiunea 
Transcarpatia au fost înregistraţi în jur de 42.000 de români, dintre care 32.000 locuiesc compact în 13 localităţi într-o zonă 
care a făcut parte din Maramureşul istoric, lângă frontiera româno-ucraineană limitrofă cu judeţele Maramureş şi Satu Mare 
din România. O altă comunitate de circa 10.000 de români, numiţi volohi, trăieşte în 11 localităţi într-o zonă din nord-vestul 
Regiunii Transcarpatia, spre frontierele cu Slovacia şi Polonia. Volohii descind din curteni valahi și robi țigani ai domnitorului 
Țării Românești, Șerban Cantacuzino, care s-a refugiat în această zonă în ultimele decenii ale secolului al XVII-lea, după ce 
sultanul otoman a descoperit că l-a trădat la asediul Vienei și i-a fost oferit un domeniu de către regele polon.  Românii volohi 
au actualmente cea mai mare rată a natalității din Europa, având în medie 7-8 copii într-o familie. 

Românii din dreapta Tisei au avut parte de o istorie străveche dar şi zbuciumată. În perioada feudalismului timpuriu au 
făcut parte din voievodatul istoric al Maramureşului, devenit comitat după cucerirea maghiară, aici fiind locul de obârşie al 
voievodului Bogdan, descălecătorul şi fondatorul Ţării Moldovei. Aici, la Muncacevo, a luat fiinţă prima episcopie ortodoxă 
românească din Transilvania şi, tot aici, la Mănăstirea Peri, a fost editată prima Biblie în limba română. Această zonă a fost un 
fief al nobilimii româneşti din Transilvania, prezentată posterităţii de academicianul Ioan Mihalyi de Apşa, un ilustru fiu al 
locului, în „Diplomele Maramureşene“, considerată „biblia neamului“, despre care marele istoric Nicolae Iorga scria că “fără 
această carte nu s-ar putea scrie istoria României“. Tot aici s-a născut academicianul Mihai Pop, considerat ”regele folclorului 
românesc“. 

Cum a ajuns o parte din Maramureșul istoric în Ucraina 
Până în decembrie 1918, românii din această zonă au făcut parte din comitatul Maramureş în cadrul Principatului 

Transilvaniei, respectiv în cadrul Provinciei Transilvania, cunoscând atât vasalitatea Regatului Ungariei cât şi ocupaţia 
Imperiului Habsburgic, devenit Imperiul Austro-Ungar după instaurarea dualismului în 1867. Românii din această zonă au 
trimis patru delegaţi credenționali la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, unde s-au deplasat cu o 
căruță cu cai și au solicitat includerea întregului Maramureş istoric în ţara mamă. N-au avut însă noroc, întrucât în 1920 
Maramureşul istoric din dreapta Tisei a intrat în componenţa Cehoslovaciei, care s-a prevalat de prevederile tratatului încheiat 
în 1916 de Guvernul Brătianu cu puterile Antantei, prin care frontiera de nord a României a fost stabilită pe râul Tisa. În 
noiembrie 1944, după eliberarea Transilvaniei de sub ocupaţia fascisto-horthistă, zona românească din dreapta Tisei a fost 
anexată de URSS, care a inclus-o în Republica Sovietică Socialistă Ucraina. 

În 1920, când a fost împărţit Maramureşul istoric, în dreapta Tisei au rămas circa 12.000 de români, care locuiau în 
patru comune: Apşa de Jos, Apşa de Mijloc, Biserica Albă şi Slatina. În 2001, la primul recensământ efectuat în Ucraina după 
declararea independenţei, după 80 de ani de izolare de patria mamă, conaţionalii noştri nu numai că nu au dispărut prin 
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asimilare, dar numărul lor aproape că s-a triplat, declarându-se români 32.300 de locuitori din această zonă, care convieţuiesc 
acum în 6 comune: Apşa de Jos, Apşa de Mijloc, Biserica Albă, Slatina, Strâmtura şi Topcino. Actualmente, în cele 6 comune 
funcţionează 13 şcoli, 6 biserici ortodoxe, 4 biserici greco-catolice, 5 asociaţii culturale, două publicaţii periodice (“Apşa“şi 
“Maramureşenii”) şi un muzeu de istorie şi etnografie, cu denumirea “Dacia Liberă”. În fiecare an, românii de aici organizează 
2-3 manifestări culturale cu participanţi din România, Republica Moldova şi Ucraina (dintre care au mare audiență festivalul 
de poezie „Mihai Eminescu” şi un festival etnofolcloric local) şi editează 2-3 cărţi în limba română. Localităţile româneşti din 
această zonă sunt cele mai arătoase din Transcarpatia, locuitorii vorbesc o limbă maternă mai pură decât în multe zone ale 
României, iar românii maramureșeni sunt cunoscuţi şi recunoscuţi ca fiind cei mai gospodari şi întreprinzători din regiune, 
mulţi dintre ei lucrând, îndeosebi în domeniul construcţiilor, în Rusia, Polonia şi unele state din vestul Europei. Mândri de 
obârşia lor istorică şi de situaţia lor materială şi culturală, românii de aici spun că trăiesc în „România Mică”, vizavi de 
„România Mare”. 

Uitați sau neglijați de țara mamă 
Românii maramureşeni din dreapta Tisei se simt însă uitaţi și, mai grav, neglijaţi de autorităţile din România. Ei ar dori 

ca Ambasada României din Ucraina, precum şi Consulatul General de la Cernăuți și Consulatul local de la Slatina (Solotvino), 
înființat cu circa un deceniu în urmă, unde se adresează cel mai frecvent pentru obţinerea de vize pentru intrarea în România, 
întrucât lor nu le-a fost recunoscută cetățenia română de către statul român, din care au făcut parte timp de doi ani (1918-
1920), să se implice mai mult în problemele lor. De asemenea, ar dori o colaborare mai consistentă şi permanentă cu 
Departamentul Românilor de Pretutindeni şi cu Institutul Cultural Român, care până acum au făcut mai mult figurație în zonă. 
Ba, comportamentul unora dintre reprezentanții acestor instituții le-a provocat o imensă repulsie localnicilor: unul a cerut 
băutură și femei, altul s-a dat la bărbați, iar altul a pretins parandărăt pentru banii care ar fi urmat să le fie alocați. Oameni 
mândri şi demni, românii din dreapta Tisei nu cer în primul rând bani de la autorităţile române. Ei vor cărţi pentru bibliotecile 
comunale şi şcolare din localităţile româneşti. Vor carte religioasă pentru bisericile româneşti. Vor sprijin pentru editarea 
publicaţiilor şi cărţilor în limba română şi pentru organizarea manifestărilor culturale tradiţionale. Vor permanentizarea unor 
relaţii de colaborare sau parteneriate cu instituţiile de cultură din România pentru proiecte transfrontaliere susţinute cu fonduri 
publice. Vor permanentizarea unor relaţii de colaborare cu consiliile judeţene şi inspectoratele şcolare Maramureş şi Satu 
Mare. În mod paradoxal, sprijinul instituţiilor naționale și județene susmenționate s-a diminuat substanţial în ultimul deceniu. 

Totodată, românii din dreapta Tisei formulează de aproape două decenii alte doleanțe la care nu au primit răspuns. 
Astfel, aceștia solicită repunerea în funcţie a trenului care lega Sighetul Marmaţiei de localitatea Teresva din Ucraina şi 
urgentarea construirii noului pod peste Tisa, planificat între localităţile Sighet şi Biserica Albă. Vor sprijin pentru reconstruirea 
Mănăstirii Peri, cu Hramul Ioan cel Sfânt de Suceava, pentru care a fost obţinut terenul necesar şi a fost întocmit un proiect de 
către un arhitect din România. Vor sprijin pentru reglementarea statutului vizei culturale multiple în sensul extensiei utilizării 
acesteia pentru toată perioada de acordare, fără alte documente justificative solicitate de Poliţia de Frontieră din România, 
precum şi scutirea de plată a taxei de urgenţă la eliberarea vizelor culturale. Și, în fine, ce este mai important, vor să fie 
recunoscuţi şi trataţi ca români atât de Ambasada României de la Kiev, cât şi de Consulatul general de la Cernăuţi și de 
Consulatul local de la Slatina, precum şi de poliţiştii români de frontieră şi de alte autorităţi ale statului român, cum ar fi 
Autoritatea Națională pentru Cetățenie. 

Asupriți de țara de adopție 
Nu în ultimul rând, românii din dreapta Tisei vor ca ţara mamă să-i sprijine să aibă aceleaşi drepturi pe care le are 

minoritatea ucraineană din România, drepturi conforme cu standardele europene în materie. Ei atrag atenţia că după revoluţia 
portocalie din 2004, care a adus la putere primul președinte și primele partide de dreapta din Ucraina, declarativ pro-europene, 
la Kiev s-a manifestat o tendinţă de ucrainizare a şcolilor româneşti, în anul 2009 dispunându-se printr-un ordin al ministrului 
Învăţământului din guvernul condus de primul-ministru Iulia Timoşenko ca materiile de bază să fie studiate în limba 
ucraineană, fapt care nu le-a fost impus nici pe vremea URSS. Situaţia a fost restabilită prin legea minorităţilor naţionale 
adoptată după câştigarea, în 2010, a alegerilor parlamentare de către Partidul Regiunilor (partid de centru-stânga) şi a 
alegerilor prezidenţiale de către candidatul susținut de acest partid, Victor Ianukovici, cunoscut ca având o orientare pro-rusă.  

A urmat Euro-Maidanul, alungarea si fuga lui Ianukovici în Rusia, la începutul anului 2014, și revenirea la putere a 
partidelor de dreapta. Una dintre primele măsuri adoptate imediat de noua guvernare, tot declarativ pro-europeană, a fost 
abrogarea legii minorităților naționale, fapt ce a atras proteste din partea minorităților mai semnificative (rusă, maghiară, 
română). După câteva luni, a fost declanșat conflictul din Donbass și a fost ocupată peninsula Crimeea de către Rusia. În 2021, 
după câștigarea, cu doi ani înainte, a alegerilor prezidențiale de către Volodimir Zelenski și a alegerilor parlamentare de către 
Partidul Slujitorul Poporului, Parlamentul de la Kiev a adoptat controversata și contestata lege privind limba de stat din 
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Ucraina, care este  cea mai restrictivă lege din istoria acestei țări, precum și din Europa acestor zile, în ce privește utilizarea 
limbii materne de către minoritățile naționale. Conform acestei legi, începând din septembrie 2023 toate școlile cu predare în 
limba română vor fi obligate să predea toate disciplinele în limba ucraineană, exceptând limba și literatura română. 

Apel în favoarea românilor din Ucraina 
În calitate de deputat, adresez, pe această cale, Parlamentului României un apel special pentru a se preocupa şi de soarta 

comunităţilor româneşti din Regiunea Transcarpatia din Ucraina, luând exemplele Ungariei și Poloniei, state membre ale UE si 
NATO, ca și țara noastră. Propun ca Declarația Parlamentului României privind Referendumul din Ucraina din 1 Decembrie 
1991 să fie recitită în plenul reunit al celor două camere și să fie completată cu noi argumente factuale și juridice. Fac, de 
asemenea, un apel la solidaritate şi la implicare în reprezentarea şi apărarea intereselor acestor comunități îndeosebi către 
colegii parlamentari şi reprezentanţii administraţiei publice locale din judeţele Maramureş şi Satu Mare. Solicit 
europarlamentarilor români să manifeste preocupare în Parlamentul European şi faţă de problemele românilor din 
Transcarpatia, alături de ale celorlalţi conaţionali de pe teritoriul Ucrainei. Solicit Departamentului Românilor de Pretutindeni 
și Institutului Cultural Român să elaboreze şi să prezinte soluţii concrete de finanţare a proiectelor de prezervare a identităţii 
naţionale, etnice, culturale și religioase a românilor din Transcarpatia. Solicit Ministerului Educației, organizațiilor 
neguvernamentale (fundații, asociații, ș.a.) și agenților economici din România să acorde burse de studii și premii elevilor și 
studenților români merituoși din Transcarpatia., Nu în ultimul rând, solicit Preşedintelui României şi ministrului Afacerilor 
Externe, în calitate de diriguitori ai politicii externe a statului roman, să discute atât cu autorităţile de la Kiev, cât şi în forurile 
europene şi internaţionale problemele minorităţii române din Transcarpatia, Ucraina. 

Dacă tot dorește să acceadă în UE și în NATO, și încă cât mai rapid posibil, Ucraina trebuie să înțeleagă că trebuie să 
aplice standardele europene și atlantiste în materia acordării și respectării drepturilor minorităților naționale. Dacă ar fi aplicat 
aceste standarde, poate nu se ajungea la conflictele cu Rusia putinistă din 2014 și din prezent. Timp de peste două decenii, 
respectiv până în 2014, românii au fost considerați cei mai mari dușmani ai ucrainenilor dupa ruși, uneori chiar înaintea 
acestora, conform sondajelor realizate în țara vecină. Militarii ucraineni studiau in manualele lor variante de acțiune împotriva 
unui stat român agresor. Până acum, minoritatea română din Ucraina a avut parte de un tratament statal dur și a fost deseori 
terorizată de către organizații ultranaționaliste, cu accese fascistoide, ca RUH sau Sectorul de Dreapta, redenumit mai nou 
Sectorul 4 (după cele trei sectoare/încărcătoare aflate în dotarea unui soldat pentru pistolul mitralieră).   

Ucraina deține șase teritorii românești 
Cu toate acestea, România și majoritatea românilor au condamnat ferm nejustificata și sângeroasa invazie rusească și au 

acordat un sprijin substanțial guvernului și poporului ucrainean. Au fost primiți și tratați cu ospitalitate și cu generozitate peste 
două milioane de refugiați ucraineni, au fost acordate ajutoare nemilitare semnificative, s-a permis tranzitul unor ajutoare 
militare acordate de state aliate din NATO, a fost facilitat exportul cerealelor din țara vecină prin porturi, pe șosele și  pe căi 
ferate din țara noastră, ș.a. Țara noastră si-a periclitat astfel propria securitate națională și integritate teritorială. România nu a 
înjunghiat Ucraina pe la spate, cum a făcut Ungaria, care, în momentele critice din 2014 și din acest an, a revendicat ferm, de 
la cel mai înalt nivel politic, autonomia teritorială pentru minoritatea maghiară din Transcarpatia, a vociferat și nu a aplicat 
sanctiunile economice impuse de UE, nu a permis tranzitarea teritoriului ungar cu materiale militare NATO pentru Ucraina, 
invocând tot timpul că ,,nu este războiul nostru”. Iar românii din Transcarpatia au dovedit loialitate deplină statului ai cărui 
cetățeni sunt, neavând  accese iredentiste ca maghiarii din zonă. În 2014, în cursul primului război din Donbass, au luptat 
pentru Ucraina în prima linie, fiind folosiți de multe ori drept carne de tun. În războiul actual din Ucraina, au fost și sunt luați 
cu arcanul din mijlocul familiei, din biserici în timpul slujbelor religioase, din restaurante unde sărbătoresc diverse evenimente 
sau din alte locuri publice. Mulți dintre ei obiectează că nu au motivație să lupte si să-și riște viața pentru o țară care le refuză 
drepturi elementare. 

Un guvern român vremelnic și neclarvăzător a încheiat pe repede-înainte, cu speranța naivă a accederii în NATO în 
primul val din fostul lagăr sovietic, un tratat de bună vecinătate cu Ucraina, prin care a recunoscut actualele frontiere ale 
acesteia cu țara noastră. Consider însă că țara vecină, a cărei statalitate și a cărei independență au fost proclamate și 
recunoscute doar cu 31 de ani în urmă (în decembrie 1991), ar trebui măcar să recunoască și să țină cont că include între 
granițele sale teritorii care ne-au fost răpite de imperiul sovietic din care descinde (URSS) și anume Nordul Bucovinei 
(regiunea Cernăuți), Sudul Basarabiei (Bugeacul), Ținutul Herța, Ținutul  Hotin, Insula Șerpilor și o parte din Maramureșul 
istoric (în regiunea Transcarpatia).                                                                                

Deputat 
Daniel-Florin Ghiță 

*** 
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Măsuri pozitive ale PSD pentru scăderea gradului de sărăcie al românilor 
 

Una dintre principalele preocupări ale PSD este îmbunătățirea nivelului de trai al românilor, prin măsurile de sprijin și 
susținere adoptate în scopul realizării acestui demers.  

În anul 2010, mai mult de un sfert dintre români, respectiv 6,2 milioane de persoane, trăiau sub limita sărăciei, iar în 
2016, 4,7 milioane de concetățeni erau în pericol de a nu putea supraviețui. De atunci, după venirea PSD la conducerea 
executivă a țării, numărul oamenilor care trăiau în stare de deprivare materială severă s-a redus la 3,9 milioane în 2017, la 3,1 
milioane în 2018, pentru ca ultimele date oficiale să arate că doar 16,8% dintre români, adică doar 2,5 milioane de persoane, 
mai trăiesc în sărăcie severă. 

Aceste cifre depășesc bariera unor numere seci, demonstrând fără echivoc viabilitatea programelor aplicate de PSD 
pentru reducerea sărăciei și asigurarea unui nivel de trai pentru români comparativ cu cel al cetățenilor din țările Uniunii 
Europene. 

Principalele măsuri care au condus la reducerea gradului de sărăcie în România au fost creșterea salariului minim, 
eliminarea și scăderea mai multor impozite și taxe, programele de suport pentru crearea de noi locuri de muncă, precum și 
susținerea familiilor tinere.   

În ultimul an, conducerea PSD a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale a acordat o atenție specială pensionarilor cu 
venituri reduse, aflați în risc major de sărăcie. Astfel, s-a reușit acordarea în plus a unui sprijin în valoare de 700 de lei, care s-a 
distribuit pensionarilor cu venituri mai mici de 2.000 de lei. De asemenea, persoanele cu dizabilități au primit ce de-a 13-a 
indemnizație, iar prin Programul „Sprijin pentru România” s-au alocat voucherele sociale în valoare de 250 de lei, de care au 
beneficiat 4,7 milioane de români cu venituri reduse. 

Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei, marcată în fiecare an în data de 17 octombrie, este un bun prilej pentru 
ca statul să evalueze cu obiectivitate cauzele generatoare ale sărăciei. Trebuie să pornim de la rădăcina acestui flagel, care 
afectează încă un număr important de români, iar la baza apariției fenomenului sărăciei stă viața și educația copiilor noștri. 

Realitatea copiilor din România este, din păcate, una tristă, din moment ce unul din zece copii din mediul rural se 
confruntă cu o stare accentuată de sărăcie. Un studiu realizat pe acest subiect indică faptul că peste jumătate dintre copiii 
români, respectiv 51%, trăiesc sub spectrul sărăciei, unii dintre ei chiar în sărăcie extremă, fără acces la educație și o 
dezvoltare armonioasă.  

Consecinţele acestei situaţii sunt dramatice și extreme pentru viitorul tinerei generaţii, având în vedere că sărăcia în care 
se zbat copiii le periclitează grav sănătatea, fiindu-le afectate atât creşterea, cât şi dezvoltarea fizică normală. Nu în ultimul 
rând, din aceleași considerente, foarte mulți copii nu sunt trimiși efectiv la școală, fiind privați de participarea educațională, 
deci cu șanse minime ulterior, în viața de adult. La acest capitol, avem nevoie incontestabil de educarea părinților din 
categoriile vulnerabile, pentru a-i face să înțeleagă că școala este vitală pentru copiii lor, indiferent de situația materială dificilă 
în care se află. 

Consider că este foarte important ca România să continue politicile de diminuare a sărăciei în rândul populației, în 
același ritm impus, în ultima perioadă, de către PSD, prin măsuri concludente privind facilitarea accesului românilor pe piața 
muncii.  

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
 

Viitorul securității noastre energetice stă în rațiune și realism, nu în dogmatismul fanatic 
 
Stimați colegi, 
Una dintre cele mai faimoase ziceri din limba engleză este aceea că nu există prânz gratuit (there is no free lunch). Este 

o atenționare pentru cazurile în care suntem tentați să ne lăsăm pradă ideilor facile, populismului, conspirațiilor, soluțiilor 
miracol și chiar dogmatismului. Printr-o astfel de situație am trecut în ultimii ani în domeniul energiei. 

S-au ținut, chiar și la noi, discursuri pompoase, s-au lansat planuri ambițioase, s-a anunțat, triumfal și prematur, 
încheierea definitivă a erei fosile și începutul celei verzi. Și ne-am făcut, mărturisesc, speranțe, chiar dacă prea mult entuziasm 
și prea multă încrâncenare aruncă, de multe ori, lucrurile în derizoriu. Totuși, mulți au crezut că o eră mult mai bună era 
posibilă deja, atunci. După care, brutal și real, a venit dușul rece al crizei de acum, a venit momentul confruntării dintre ideal și 
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realitate, dintre naivitate, aș spune mai blând și nevoia ca oamenii să aibă acces la energie acum și, mai ales, înainte de orice, 
să își poată permite costurile aferente. 

Sper că și cei mai încrâncenați avocați ai soluției verzi unice și-au dat seama cât de departe suntem de discursurile 
triumfaliste, cât avans tehnologic mai este încă necesar, dar mai ales, cred eu, cât realism! 

Mă număr printre cei care cred că, măcar în parte, umanitatea are capacitatea de a afecta clima și, mai mult decât orice, 
cred că dacă putem găsim soluții pentru a polua mai puțin, atunci avem obligația să o facem și să implementăm urgent acele 
soluții. În același timp, și am cerut asta încă de dinaintea invaziei rusești din Ucraina, avem datoria de a ne gândi și la noi, la 
cei de acum, la situația noastră care nu este una închipuită ci una foarte reală. De aceea am susținut și susțin menținerea 
minelor de cărbuni, de aceea am susținut și susțin ca resursele noastre naturale energetice, chiar dacă exploatate de firme 
străine, să ajungă, înainte de orice, și preferențial, la români. Orice altă soluție mi se pare de neacceptat! 

Dar, de asemenea, cred că toate cele de mai sus pot și trebuie făcute de o manieră modernă, mai puțin poluantă, prin 
retehnologizare, prin filtrarea agresivă a eventualelor emisii nocive. Soluțiile reale există și de ele avem nevoie acum! 

Mesajul meu este acesta: am convingerea că viitorul securității noastre energetice stă în rațiune și realism, nu în 
dogmatismul fanatic! Trebuie, mai mult ca oricând, să fim pragmatici, așa cum sunt toate celelalte țări din Uniunea Europeană, 
trebuie să acceptăm și să ne impunem ținte realiste în privința reducerii dependenței de combustibilii fosili și tranziția către 
energia verde atunci când ea va fi cu adevărat disponibilă facil și constant. Până atunci, cer cu tărie gaze și petrol românesc 
pentru români, cărbune românesc pentru români și, desigur, uraniu românesc, pentru ca românii să aibă acces urgent la energie 
mai ieftină și mai curată. 

Vă mulțumesc pentru atenție!        Deputat 
Ioan Mang 

*** 
Fermierii vrânceni vor primi despăgubiri pentru culturile calamitate! 

Stimați colegi parlamentari, 
Fermierii români se află într-o situație dificilă din cauza secetei pedologice care a afectat toate arealele agricole din țara 

noastră. Informațiile comunicate de Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” ne arată că anul 
agricol 2021-2022 a fost extrem de secetos. 

Cantitățile de precipitații au fost mai mici cu circa 29% în raport cu media multianuală iar temperaturile medii zilnice au 
fost mai mari în medie cu 1,2 grade Celsius în raport cu media multianuală. Această secetă pedologică a provocat fie întârzieri 
ale semănatului culturilor din toamna 2021, fie diminuarea răsăririi plantelor sau afectarea până la calamitare a culturilor în 
perioada de vegetație. Doar pentru culturile de toamnă, centralizarea realizată la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență 
din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale ne arată că peste 16.740 fermieri au fost afectați de seceta pedologică 
și circa 250 mii ha cu culturi înființate în toamna anului 2021 au fost calamitate în grade diferite de afectare cuprinse între 30% 
și 100%. 

În Vrancea, polul secetei din acest an, sunt înregistrați peste două mii de fermieri care au avut culturile de toamnă 
afectate de secetă. Cele mai mari pagube au fost la cultura de grâu unde au fost înregistrate pagube pe 18746 hectare, adică 
10% din suprafața calamitată la nivel național. De asemenea, au fost calamitate 3329 hectare cu rapiță, 3139 hectare cu orz dar 
și peste două sute de hectare cultivate cu ovăz, orzoaică, secară, triticale. 

Sunt fermieri care nu au avut ce să recolteze de pe suprafețele pe care le lucrează și care acum nu mai au resursele 
financiare pentru achiziția inputurilor și efectuarea lucrărilor din campania agricolă de toamnă 2022. Pagubelor provocate de 
secetă li se adaugă creșterea accentuată din ultima perioadă a prețurilor la inputuri agricole, energie electrică și gaze naturale, 
care au impact negativ asupra realizării suprafețelor programate a fi înființate cu culturi în toamna 2022 și există riscul ca mulți 
fermieri să nu își poată achita datoriile, să nu poată plăti salarii și să abandoneze cultivarea terenurilor. 

Stimați colegi, 
Îl felicit pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, pentru implicarea și adoptarea unor măsuri financiare care vin în sprijinul 

fermierilor afectați de secetă. Ultimul exemplu este inițierea Ordonanței de Urgență care stabilește valoarea despăgubirilor 
pentru fermierii ale căror culturi de toamnă au fost calamitate. De asemenea, îl felicit pe prefectul județului Vrancea, Nicușor 
Halici, pentru demersurile făcute la Guvern privind inițierea unor acte normative care să vină în sprijinul fermierilor, dar și 
pentru derularea, în premieră națională, a unui proiect în Vrancea de stimulare a preciptațiilor cu generatoare terestre. 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Laurențiu-Daniel Marin 

*** 
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Piedicile noastre către Schengen versus blocajele unui stat extracomunitar înainte de integrare 
 

Stimați colegi, 
Salut faptul că în Coaliția de guvernare există un consens politic privind integrarea țării noastre în Spațiul Schengen și 

că dezideratul nostru național a început să fie agreat și de dreapta europeană, lăsând la o parte europarlamentarii de extremă 
dreaptă. M-aș bucura, de asemenea, ca absolut toate guvernele europene de centru-dreapta să susțină aderarea României la 
Spațiul Schengen de la 1 ianuarie 2023, la fel cum procedează omoloagele lor social-democrate. Iar acest sentiment de bucurie 
nu va fi doar al meu personal, ci va fi împărtășit de către toți românii care conștientizează tot mai multele provocări și tot mai 
atipice, ca să nu fac referire și la potențialul lor crescut de pricol, cu care am ajuns să ne confruntăm, în ultima perioadă, în 
contextul geopolitic delicat, provocat de războiul din Ucraina. Dublul nostru rol determinant, pe care-l avem ca frontieră de est 
a UE și a NATO, ne-a accelerat eforturile, în ultimii 11 ani, pentru integrarea în Spațiul Schengen. Iar prezența noastră viitoare 
în acest Spațiu nu va fi doar încă o hotărâre justă a decidenților europeni, ci o recunoaștere a progreselor evidente, făcute de 
România până acum.  

Dragi colegi, aceste timpuri pline de neprevăzut, pe care am ajuns să le parcurgem, nu sunt niște vremuri propice nici 
pentru eschivarea de la acordarea unor drepturi legitime și de multă vreme câștigate de România și de către Bulgaria! Nu este 
deloc momentul prelungirii termenului de punere în aplicare a obligației Uniunii Europene de acceptare a țării noastre în acest 
Spațiu! Mai mult, nu este deloc fastă această perioadă pentru tensionarea unor parteneriate vechi și care s-au dovedit, până 
acum, extrem de productive multilateral! Este total contraindicată și ruperea unor relații de prietenie atât între statele membre 
ale Uniunii Europene, cât și cu cele care își doresc cu fervență să intre în această comunitate. Pe de-o parte valul 
euroscepticismului poate crește și mai puternic în cazul în care Consiliul se va pronunța, în luna decembrie, împotriva 
includerii noastre în Schengen, iar pe de altă parte o astfel de decizie ar putea destabiliza intenția altor țări de a intra în Uniune. 
Așadar, un vot de blam îndreptat împotriva României și a Bulgariei ar crea multe prejudicii de imagine UE. Iar din ele ar putea 
rezulta noi configurări de alianțe și chiar reorientarea parteneriatelor comerciale regionale, dar cu efecte resimțite pe tot 
mapamondul.  

Combaterea discriminării de orice formă este unul dintre perceptele de bază ale construcției politice europene, iar 
aplicarea unui refuz va confirma existența unei forme de discriminare la care este supusă o țară membră, România, sau poate 
chiar două și aici fac referire la Bulgaria.  

Ținutul în așteptare pe o perioadă atât de îndelungată depășește până și limitele oricăror jocuri politice de culise, ca să 
nu avansez că sfidează reguli elementare sau că încalcă drepturi. Dacă nouă ne sunt ignorate, în continuare, beneficiile pe care 
România le-a generat prin accederea în UE și le va amplifica, în viitor, tuturor partenerilor europeni și extraeuropeni, cu toții 
vom avea de suferit în plus din punct de vedere economic prin împiedicarea fluidizării liberei circulații și așa desfășurată în 
condiții de securitate conforme.   

Un demers al nostru, al PES, precum și al tuturor cetățenilor români privind solicitarea de sprijin de la Curtea de Justiție 
a Uniunii Europene este unul perfect legitim pe această problematică, dar sper să nu ajungem chiar până acolo astfel încât 
înțelepciunea factorilor decidenți, manifestată frecvent, să aibă întâietate. Doar în acest fel vom putea să evităm concretizarea 
în realitate a opiniilor nerealiste ale extremiștilor și ale euroscepticilor de pretutindeni de pe mapamond privind trăinicia și 
echitatea care definesc Uniunea Europeană. Doar în acest mod, state precum Georgia sau Turcia își vor maximiza eforturile 
pentru integrarea în Uniune. Vizita de lucru de săptămâna trecută, de la Ankara, efectuată alături de câțiva colegi deputați la 
Marea Adunare Națională a Republicii Turcia, precum și întrevederile cu o serie de oficialități turce, printre care și cu 
preşedintele Comisiei de relații externe a Parlamentului turc, dl. Çağatay Kılıç, preşedintele Grupului turc pentru Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei, dl. Ahmet Yıldız, ministrul turc al afacerilor externe, dl. Mevlüt Çavuşoğlu, și ministrul 
adjunct al afacerilor externe, dl. Faruk Kaymakci, au subliniat dorința acestui stat puternic și mare de a intra în Uniunea 
Europeană. Dincolo de bariera lingvistică ce determină filtre în plus privind știrile legate de Turcia care ajung la noi în țară, ni 
s-au dat asigurări că există unanimitate politică internă privind aderarea la comunitatea europeană. De asemenea, ni s-a 
solicitat sprijin pentru acest pas decisiv pe care această țară îl are în vedere de ceva vreme. Cu alte cuvinte, această dorință 
exprimată și de Turcia vine și reconfirmă nu doar fezabilitatea construcției politice europene, ci și atractivitatea politicilor ei, 
traiectul de încredere care deja se prefigurează, sentimentul de stabilitate și de trăinicie de care se bucură statele membre. Nu 
mai vorbesc de efectele economice benefice și de prosperitatea de care noi, membrii, facem uz.  

Așadar, dacă un stat mult mai mare și mai dezvoltat decât alte țări europene, cu o cultură radical diferită de cea a 
majorității statelor membre, are ca țintă atingerea acestui obiectiv într-un orizont de timp cât mai apropiat, nu înseamnă doar o 
legitimitate în plus conferită Uniunii, ci și o convingere fermă că în această comunitate nu mai este loc de niciun fel de 
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tergiversări sau de erori de strategie. Și o astfel de certitudine nu trebuie contrazisă printr-un refuz al vreunui drept legitim al 
unei țări deja membră pentru că aici nu se pune sub nicio formă problema unei excepții care să confirme regula, ci să se 
respecte regula.  

Vă mulțumesc!                Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
Legea care permite medicilor de familie să deschidă puncte de lucru secundare a fost promulgată 

 

Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi,  
În cadrul declarației politice de astăzi doresc să punctez importanța promulgării legii care acordă posibilitatea medicilor 

de familie să deschidă puncte de lucru secundare. Acestă nouă reglementare va eficientiza accesul românilor la serviciile 
medicale, în mod special pentru acei pacienți domiciliați în zona rurală.  

Un câștig important pentru sistemul de sănătate, sunt modificările legislative aduse articolului 75 din Legea 95/2006, 
prin care cabinetele de medicină de familie vor putea deschide puncte de lucru secundare în mediul rural unde există deficit de 
medici, noua lege fiind promulgată ieri.   

Cabinetele de medicină de familie pot deschide până la două puncte de lucru secundare dacă în cadrul acestora se 
asigură un program de cel puțin 10 ore pe săptămână. Serviciile medicale prestate în aceste puncte secundare sunt decontate, 
indiferent dacă au fost prestate de către medicul de familie titular al cabinetului sau de către medici angajaţi ai cabinetului.  

Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor modifica normele de aplicare ale Contractului-cadru 
în acord cu prevederile din prezenta lege în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia. 

Nou și foarte important este faptul că autorităţile administraţiei publice locale se pot implica pentru a sprijini înfiinţarea 
şi funcţionarea punctelor de lucru ale cabinetelor de medicină de familie în baza unui contract civil.  

 

Deputat 
Florian Neaga 

*** 
Demnitate pentru seniori 

Stimați colegi,  
Salariaţii cu venit minim şi pensionarii sunt printre cei care resimt cel mai mult povara inflaţiei.  
În luna septembrie indicele preţurilor de consum a crescut peste aşteptări, cu o rată anuală de 15,9%, cea mai mare din 

septembrie 2003. Preţurile şi-au accelerat creşterea anuală până la 19,1% la alimente, de 70,6% la gazele naturale, cea mai 
mare creştere anuală a prețului în categoria produselor nealimentare, până la 25%, la energie electrică, doar preţul 
combustibililor şi-a temperat creşterea anuală până la 28,8%, de la 31,5%. Puterea de cumpărare a leului din luna septembrie 
2022 a scăzut cu 52,9% sub puterea de cumpărare a monedei naţionale din iunie 2005. Inflația record, creşterea preţurilor la 
alimente, energie şi gaze, devastează viaţa pensionarilor și i-a determinat să protesteze cerându-și dreptul la o bătrânețe lipsită 
de grija zilei de mâine după o viaţă de muncă. 

Conform datelor oferite de Casa Naţională de Pensii Publice, în România trăiesc 4,8 milioane de pensionari, iar pensia 
medie lunară este de 1.733 de lei. 3,3 milioane de români au o pensie sub 2.000 de lei, iar 1,1 milioane sunt beneficiari de 
indemnizaţie socială în valoare de 1000 lei. 

Nivelul de trai al pensionarilor a fost grav afectat de tăierea cu 26% a dreptului de pensie, în anul 2020, punctul de 
pensie fiind redus de la 1.775 de lei, prevăzut în lege, la 1.442 de lei. 

De la intrarea la guvernare, PSD „a pus pe masa coaliţiei” soluţii la probleme sociale. De fiecare dată când s-a aflat la 
guvernare, PSD a adus bunăstare cetăţenilor, prin politicile publice pozitive şi măsurile de sprijin luate în favoarea fiecărei 
categorii a populaţiei. 

PSD rămâne consecvent scopului său de a asigura o viață demnă pentru fiecare român și pregătește un program de 
măsuri sociale ca sprijin pentru cetăţeni pentru iarna 2022-2023, susținând că măsurile guvernului trebuie să se concentreze pe 
protejarea românilor cu venituri mici. 

Fundamentată pe o analiză economică serioasă, din care reiese în mod clar că o astfel de măsură este sustenabilă pentru 
anul 2023, PSD a propus în coaliție o majorare a pensiilor cu minim 10% de la 1 ianuarie, având în vedere și necesitatea 
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asigurării unui echilibru între măsurile sociale şi cele economice, dar se opune categoric ipotezei apărute în spațiul public 
potrivit căreia majorarea punctului de pensie cu cel puțin 10% ar urma să se acorde în două tranșe.  

Majorarea pensiilor cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie 2023 este absolut necesară, în special pentru protejarea 
pensionarilor cu venituri mici a căror putere de cumpărare a fost serios afectată de inflația globală și de criza energetică ce se 
manifestă la nivel european. 

Respectul nostru pentru cei care au muncit o viaţă întreagă, ne-au oferit un cămin și un viitor, poate fi exprimat doar 
prin adoptarea de politici, programe și măsuri menite să le asigure o bătrânețe demnă și sigură. 

 

Deputat 
Florin Piper-Savu 

*** 
 

Europa fierbe! România fierbe! Oamenii ies în stradă! 
Stimați colegi,  
Cotele exagerate ale inflației, creșterea prețurilor la carburanți, criza energetică, scăderea puterii de cumpărare, sunt 

ingredientele rețetei creșterii costului vieții de zi cu zi, motiv care a scos sute de mii de oamenii în stradă în toată Europa.  
Protestele au început în inima Uniunii Europene, la Bruxelles, apoi au continuat la Dublin și la Paris. Zeci de mii de 

studenți, profesori și părinți din Ungaria au protestat față de condițiile de salarizare și de muncă ale profesorilor și față de 
problemele de personal. 

Europa fierbe! Dar și România fierbe! Românii ies în stradă! Organizațiile sindicale au făcut front comun și au pornit o 
caravană prin toată țara.  

Oamenii au cereri simple: Cer stoparea creșterii prețurilor, cer creșterea salariilor și pensiilor și cer aplicarea legii 
salarizării unitare 153/2017. Sunt îndreptățiți să ceară și să-și spună părerile.  

Rata anuală a inflaţiei în luna august 2022, comparativ cu luna august 2021 este 15,3%, însă prețurile au crescut cu 30-
50%.  

Potrivit INS, în anul 2022, prețul coșului de cumpărturi de bază a crescut de patru ori ajungând la aproximativ 300 de lei 
(279 de lei) pentru ulei, făină, orez, pâine, lapte, ouă, hârtie igienică, două caserole de carne de pui, două caserole de carne de 
porc, mezeluri, brânză, cartofi, zahăr, mălai, un bax de apă, fructe și legume. 

Cu alte cuvinte, românii lasă săptămânal sute de lei la casele de marcat ale supermarketurilor. 
Nu putem să nu amintim nebunia creată de creșterea ratei IRCC, dobânda de referinţă pentru creditele noi pentru 

populaţie care a urcat la 4,06%, de la 2,65%, potrivit BNR. Deci vorbim de o creștere de 53 %. La începutul acestui an, 
indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, acum este la nivelul de 8,14% - maximul ultimilor 12 ani. 

Asta înseamnă că tinerii la început de drum care abia și-au format o familie plătesc 500-800-1000 de lei în plus la rata 
pentru creditul imobiliar.  

Facturile exagerate la energie, multe pe nedrept, au împovărat traiul de zi cu zi al românilor.  
Cred că este de datoria noastră, a politicienilor de a rezolva mai multe probleme decât creăm. 
Salariile, pensiile, veniturile românilor trebuie ajustate cel puțin cu rata inflației pentru a depăși acest moment critic. 

Oamenii nu vor să mai audă explicații despre „contextul geopolitic” sau despre cum erorile liberalizării pieței de energie. Au 
nevoie de soluții, au nevoie de bani să-și poată susține traiul de zi cu zi. 

 

Deputat 
Ana-Loredana Predescu 

*** 
Compensarea prețului carburanților, un balon de oxigen pentru micii antreprenori 

 

Domnule președinte de sedință, 
Stimați colegi, 
În această perioadă, suntem în situația de a căuta soluții pentru a reduce efectele multiplelor crize asupra populației și 

mediului de afaceri. Până acum consider că am luat măsuri punctuale pentru a asigura românilor un trai decent în această iarnă. 
Am reușit să facem pași importanți în asigurarea independenței energetice și suntem în situația fericită de a avea stocuri 
suficiente de gaze naturale. Am luat măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile și a mediului de afaceri prin programele 
„Sprijin pentru România”, iar efectele nu au întârziat să apară.  
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Decizia plafonării prețului la lemnele de foc reprezintă o măsură socială absolut necesară. Jumătate dintre gospodăriile 
țării se încălzesc cu lemne, preponderent cele din mediul rural și orașele mici, unde veniturile sunt considerabil mai scăzute 
decât în orașele mari. 

De asemenea, o măsură extrem de importantă este cea care vizează compensarea prețurilor la benzină și motorină. Au 
fost discuții în coaliție, fiind luată în considerare doar varianta compensării prețului motorinei, nu și pe cel al benzinei. Însă, 
încă o dată, la nivelul coaliției, am dovedit că am atins acel nivel de maturitate pentru a lua cea mai bună decizie: compensarea 
ambelor categorii de carburanți. Este o decizie care vine atât în sprijinul cetățenilor, cât și a mediului de afaceri. Cel puțin 
pentru micii antreprenori - din domeniul serviciilor, construcțiilor, turismului sau agriculturii - măsura este un balon de oxigen. 
Să nu uităm că aceștia se ”luptă” în fiecare zi să își țină afacerile pe linia de plutire, iar compensarea le permite menținerea 
costurilor cu transportul la un nivel rezonabil. Mai mult decât atât, supraviețuirea lor înseamnă numeroase locuri de muncă 
salvate și familii care nu vor ajunge în situația de a deveni dependente de sistemul de asistență socială. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Marian-Iulian Rasaliu 
*** 

România merită să fie în spaţiul Schengen 
 

Partidul Socialiştilor Europeni a confirmat vineri că România merită în să facă parte din Spaţiul Schengen. 
De la această tribună adaug şi mulţumirile mele adresate colegilor din familia noastră europeană pentru adoptarea 

Rezoluției prin care se exprimă clar sprijinul total pentru aderarea României la spațiul Schengen. La Congresul Socialiştilor 
Europeni, principiul de bază a social-democrației europene, acela de a pune cetățenii pe primul loc, a fost reconfirmat prin 
votul în favoarea României. 

Trebuie să ne reamintim aici că un document similar a fost votat la ultimul congres al Partidului Popular European, din 
1 iunie a.c.  Rezoluţia adoptată atunci include susţinerea popularilor europeni pentru integrarea României, a Bulgariei şi a 
Croaţiei în spaţiul de liberă circulaţie Schengen.  

Iar săptămâna trecută, preşedintele Partidului Popular European i-a îndemnat pe europarlamentarii din grupul popular să 
voteze în favoarea intrării României în Spaţiul Schengen. Cel mai mare grup politic din Parlamentul European, reiterează 
astfel sprijinul pentru aderarea României la Spaţiul Schengen. 

Să nu uităm că Odiseea României durează deja de 11 ani. Iar eforturi s-au făcut permanent.  Din 2007 și până în 2014, 
România a investit aproape două miliarde de euro în securizarea granițelor. Este vorba de peste 2.000 de kilometri de graniță 
exterioară a Uniunii Europene şi mă refer aici la hotarele cu Republica Moldova, Ucraina, Serbia și frontiera asigurată de 
Marea Neagră. 

Din 2011, România a încercat de 15 de ori să adere la Spaţiul Schengen, prin introducerea solicitării intrării în Spațiul 
Schengen, pe agenda preliminară a Consiliului JAI. Ultima solicitare a fost făcută în 2018, dar a fost refuzată.  

Pentru a atinge acest obiectiv, avem nevoie de consens. 
In acest moment, dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene a mai rămas de convins doar Olanda că merităm 

să fim parte din Spaţiul Schengen.  
Paradoxul face ca Olanda să conducă detaşat clasamentul investiţiilor străine pe baza ţării de origine în România, cu 22 

miliarde de euro în 2021, dublu faţă de Germania care este pe locul 2. 
În România au ales să investească peste 5.800 de companii olandeze din industria berii, industria bancară, tehnologie, 

comerţ, shipping şi multe alte domenii. Şi este vorba despre companii olandeze mari care investesc în România de foarte mulţi 
ani. 

Oamenii de afaceri olandezi consideră că România este unul din cele mai bune locuri din regiune pentru investiţii, iar 
acestea cresc de la an la an. Toate aceste lucruri sunt cunoscute de partea olandeză. 

Lista ar putea fi completată şi cu alte argumente în favoarea aderării. De exemplu, aproape 90% din exporturile 
româneşti merg către pieţele Uniunii Europene, în valoare de circa 60 de miliarde de euro, din care 85% sunt maşini şi produse 
manufacturate. 

De asemenea, România este ţara cu a doua cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană. România este ţara 
cu a treia cea mai mare încredere în Uniunea Europeană. România este una din ţările de graniţă ale Uniunii Europene, care, în 
această perioadă a războiului din Ucraina, şi-a arătat fără ezitări apartenenţa la valorile europene. 

Nu în ultimul rând, România îndeplineşte condiţiile tehnice de aderare la Spaţiul Schengen. 
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În iulie 2021, Parlamentul European a adoptat Raportul anual privind funcţionarea spaţiului Schengen. Rezoluţia reitera 
poziţia cunoscută a Parlamentului European privind aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen. Dar pentru că 
România şi Bulgaria să intre în spaţiul Schengen este nevoie de aprobarea Consiliului European. 

Etapa următoare se desfăşoară în aceste zile la Strasbourg. Parlamentul European ar urma să voteze rezoluţia privind 
aderarea României şi Bulgariei la Schengen.  

Iar testul final va fi votul din luna decembrie, din cadrul Consiliul European pe Justiţie şi Afaceri Interne. 
A fost un drum lung şi plin de obstacole. Suntem mai aproape ca oricând de atingerea acestui obiectiv. Au rămas mai 

puţin de două luni. Fiecare zi poate fi hotărâtoare pentru ţara noastră. Fiecare pas este la fel de dificil şi are nenumărate 
implicaţii. 

Dar este momentul acum, să arătăm că am învăţat ce era de învăţat. Doar solidari putem finaliza cel mai important 
obiectiv strategic de politică externă a României în acest final de an: aderarea la spațiul Schengen.  

Doar împreună putem pune România pe locul pe care îl merită pe deplin în Europa.  
 

Deputat 
Viorel Salan 

*** 
 

PSD luptă pentru redarea demnității pacienților oncologici cu afecțiuni mamare 
 

La fiecare trei minute, la nivel mondial, o femeie este diagnosticată cu cancer de sân. Inamicul tăcut afectează orice 
femeie, indiferent de vârstă, educație sau categorie socială. Cu aproape 2000 de decese pe an, România are una dintre cele mai 
mari rate de mortalitate. De cele mai multe ori vorbim despre identificarea afecțiunilor într-un stadiu avansat și, ca urmare, 
despre șanse mai scăzute de vindecare.  

În luna de conștientizare privind cancerul mamar, organizațiile de femei ale Partidului Social Democrat s-au alăturat 
eforturilor de informare cu privire la importanța accesibilizării instrumentelor pentru prevenția și tratamentul cancerului de 
sân.   

Afecțiunea oncologică aduce provocări foarte mari persoanelor diagnosticate. Cu toate acestea, vedem tot mai multe 
femei care nu doar că luptă pentru viața lor, ci și-au găsit energia de a le oferi susținere și altora. Mentalitatea de învingător 
ajută multe femei să rămân-n viață și să gândească proiecte în beneficiul pacienților cu afecțiuni oncologice. Însă chiar și cei 
mai optimiști obosesc atunci când se lovesc de probleme care le afectează demnitatea.  

Partidul Social Democrat își dorește adoptarea, cu celeritate, a acelor soluții legislative care să permită decontarea 
serviciilor esențiale pentru pacienții diagnosticați cu cancer la sân. Statul trebuie să facă mai mult pentru aceste femei care se 
confruntă cu un diagnostic atât de dur, ce afectează atât trupul, cât și psihicul, generând adesea anxietate și depresie.  

De la testele genetice oncologice, până la manșoanele compresive pentru limfedem, toate acestea și multe altele 
necesare pacientelor trebuie să fie decontabile. Femeile cu cancer mamar trebuie să știe că, dincolo de sistemul de sprijin 
format din familie și prieteni, statul luptă alături de ele, tot mai eficient.  

Înțelegând importanța prevenției, organizațiile de femei ale PSD vor continua să lupte pentru creșterea nivelului de 
conștientizare și pentru diagnosticarea precoce a cancerului la sân, astfel încât această afecțiune oncologică să nu mai curme 
atât de multe vieți.  

Vă mulțumesc!                Deputat 
Viorica Sandu 

*** 
PSD sprijină crearea de locuri de muncă sigure și bine plătite pentru români 

 

PSD are printre priorități o serie de politici publice care vizează atât sprijinirea mediului de afaceri, în scopul păstrării 
locurilor de muncă existente în prezent, cât și înființarea de noi posturi stabile și bine remunerate în sistemul privat. 

Pentru atingerea acestor deziderate, conducerea PSD a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale a lansat noi programe 
finanțate din fonduri europene, destinate atât subvenționării angajării tinerilor, cât și a persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani. 

Astfel, MMSS va implementa, în perioada imediat următoare, două noi proiecte ce vizează dinamizarea capacităților de 
angajare pe piața muncii, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). 

Cele două proiecte, respectiv „PRO NEETs RMPD – Stimularea integrării absolvenților NEETs pe piața muncii” și 
„PROACCES 4 – Subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri”, vor fi operaționale în perioada octombrie 2022 – 
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decembrie 2023. Valoarea totală este de 57 de milioane de euro, cofinanțarea fiind asigurată din Fondul Social European, prin 
Programul Operațional Capital Uman. 

Programele menționate se adresează angajatorilor care încadrează în muncă persoane din aceste categorii de persoane, 
proiectele venind în sprijinul mediului de afaceri, dar și al persoanelor care în prezent nu au un loc de muncă. 

În opinia mea, este vital ca viața românilor să revină, încet-încet, la nivelul de dinaintea pandemiei, fapt care s-a și 
realizat în multe domenii de activitate. Piața muncii este un segment în continuă schimbare, fapt ce impune măsuri dinamice, 
coerente, care să stimuleze atât angajatorii, cât și angajații. 

Remarc faptul că intrarea PSD la guvernare a stimulat integrarea românilor pe piața muncii și sunt convinsă că măsurile 
adoptate de reprezentanții noștri din Executiv vor fi de un real ajutor românilor, mai ales șomerilor, pentru a-și găsi locuri de 
muncă sigure și bine plătite. 

Deputat 
Elena Stoica 

*** 
Casa de Comerț Unirea a redevenit operațională, însă e nevoie de susținerea sectorului agroalimentar  

din România prin preluarea produselor românești 
Stimați parlamentari, 
Cumpărarea produselor românești este un act de solidaritate și de patriotism, pe care îl poate manifesta fiecare dintre 

noi. Fiecare produs românesc cumpărat contribuie la un loc de muncă în România și la creșterea capitalului românesc. Iar 
produse agroalimentare românești sunt superioare în multe privințelor celor din import. 

PSD a inițiat încă din 2020 campania „Cumpără românește” prin care îndeamnă românii să cumpere produsele 
românești și a introdus în propunerile sale electorale pachetul „Fabricat în România”, pentru sprijinirea producătorilor români, 
iar la guvernare prin Ministerul Agriculturii, prin Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, PSD i-a sprijinit pe fermierii 
români și pe angajații din sectorul agro-industrial. 

Odată cu revenirea PSD la guvernare s-au reluat demersurile și astăzi avem din nou operațională Casa de Comerț 
Unirea. După 3 ani de la oprire, Casa Unirea a încheiat primele contracte cu producătorii români. Reluarea activității vine cu 
un model eficient de activitate, de mare ajutor agricultorilor, care nu se vor mai ruga de nimeni să le cumpere recolta și nu vor 
mai fi nevoiți s-o dea pe nimic ori să o arunce. Casa Unirea colectează marfa de la producători, o sortează, o depozitează și o 
livrează, ca intermediar commercial profesionist, marilor rețele de supermaket-uri. Foarte important! Casa Unirea va plăti 
direct și rapid fermierilor produsele preluate. Deci, cu alte cuvinte agricultorii nu trebuie să aștepte săptămâni sau luni de zile 
ca marfa lor să se vândă și apoi să-și încaseze banii. Așadar este în interesul tuturor acest tip de sistem promovat de PSD. 
Fermierii își vând rapid produsele, fără să se mai chinuie să intre în marile magazine. Marii retaileri vor avea în Casa Unirea 
un interlocutor și un partener cu greutate, capabil să le asigure necesarul de aprovizionare. Populația va fi câștigată pentru că 
va avea acces la produse proaspete, românești, de bună calitate. Iar Casa Unirea ca orice societate comercială va fi rentabilă. 

Cu PSD la conducerea agriculturii fermierii români au fost sprijiniți, nu doar la timp, ci și în avans. 4,37 de miliarde de 
euro sunt fondurile europene și de la bugetul statului alocate în acest an, considerabil mai mult decât anul anterior. Astfel 
agricultura țării a putut face față crizelor și a reușit recolte bune, suficiente și de o bună calitate pentru piața națională. Iar odată 
cu reintrarea în funcțiune a Casei de Comerț Unirea, ca intermediar între producătorii autohtoni și marile rețele de 
supermarket-uri, se îmbunătățește și perspectiva ca producătorii să-și vândă repede și la preț corect produsele. 

Casa Unirea asigură fermierilor români posibilitatea de a-și vinde produsele prin marile lanțuri de retail din România și 
au garanția că își încasează banii la momentul în care se face livrarea produselor.  

Practic, producătorii au acces în marile magazine și primesc rapid de la Casa Unirea banii pe marfa livrată pentru a avea 
fonduri să își continue activitatea. La rândul lor, cetățenii români au acces la produsele agroalimentare mai proaspete și mai 
gustoase decât cele din import. Ministrul Agriculturii îndeplinește astfel un angajament important din programul de guvernare 
al PSD, centrat pe promovarea produselor agroalimentare românești. 

La finalul săptămânii trecute a avut loc prima livrare de legume de la producătorii români către un hipermarket, 
intermediată de Casa de Comerţ Agroalimentar Unirea. Astfel, 12 tone de legume de la producătorii autohtoni au fost livrate 
direct la unul dintre depozitele lanțului de hipermarketuri din zona județului Ilfov, pentru a fi introduse în circuitul comercial. 

Casa de Comerț asigură liantul între producătorii români și marile rețele de magazine. La rândul lor, retailerii își 
îndreaptă atenția către produsele românești și sunt deschiși la colaborare. Toată lumea are de câștigat prin valorificarea 
producției pe care o obțin fermierii români. 
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Acest mecanism este un prim pas făcut în crearea unui proces comercial funcțional care să ducă la valorificarea 
superioară a resurselor şi a producţiei agricole naţionale. Casa Unirea are deja un portofoliu substanțial de producători și 
fermieri români cărora, pe bază de contract, le recepționează marfa și le virează imediat plățile pentru marfa distribuită, iar mai 
departe se ocupă de tot ce înseamnă relația cu lanțurile de retail. Astfel, producătorii au siguranța financiară atât de necesară 
pentru continuarea activității, iar marile lanțuri de magazine au asigurat fluxul de stocuri fără sincope. 

În acest context vă îndemn pe toți din nou la solidaritate națională prin cumpărarea de produse agro-alimentare 
românești, de la producători locali. 

Vă mulțumesc.                   Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

*** 
 

Prioritizăm Iașul și regiunea Moldovei pentru dezvoltare! 
Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Doamnelor și domnilor, 
Ca moldoveni, cunoaștem cu toții potențialul uriaș pe care regiunea noastră îl are și care, dacă este susținut corect și 

eficient, poate fi o adevărată locomotivă pentru întreaga economie a României. La fel, știm cu toții că, pentru prea mult timp, 
în ciuda apelurilor și demersurilor repetate ale multora dintre noi, reprezentanții dumneavoastră, Moldova și moldovenii au 
fost mereu lăsați ultimii în orice investiție și privați astfel de șansa la dezvoltare. După ani de uitare și omiteri nepermise, odată 
cu asumarea guvernării, alături de toți colegii mei social democrați, iată că se demonstrează că adevăratele obiective de 
dezvoltare au prioritate și se transpun în realitate pentru ca Iașul și regiunea Moldovei să beneficieze de susținerea și 
recunoașterea de care au nevoie pentru a se dezvolta și pentru a-și recăpăta statutul economic, social și istoric binemeritat.  Iar 
această prioritate se traduce prin următoarele acțiuni pe care le-am inițiat, ne-am angajat să le concretizăm și pe care, ca și 
până acum, pun accent în toate demersurile mele ca reprezentantul dumneavoastră în Camera Deputaților: 

1. Modernizarea infrastructurii din Moldova, atât de mult rămasă în urmă față de infrastructura din restul țării- obiectiv 
major din Programul de Investiții al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care beneficiază de investiții în valoare 16,7 
miliarde de euro, fără TVA, destinate în următorii 10 ani atât pentru infrastructura rutieră, cât și pentru cea feroviară și aeriană.  

2. Transformarea Iașului în placă turnantă între Estul și Vestul Europei prin dezvoltarea infrastructurii de transport 
mărfuri, pe modurile de transport feroviar, rutier și aerian, obiectiv pe care l-am solicitat și care a fost inclus în Programul de 
acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători și 
marfă. 

3. Atragerea fondurilor prevăzute pentru autoritățile publice locale ieșene prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență și fondurile structurale, destinate investițiilor pentru dezvoltarea locală și comunitară și sistemului public de 
sănătate și educație. 

4. Optimizarea și creșterea numărului de scheme de ajutor de stat destinate sprijinirii IMM-urilor pentru asigurarea 
stabilității economiei locale și a locurilor de muncă și încurajarea investițiilor și dezvoltarea pieței muncii din întreaga regiune 
a Moldovei. 

5. Consolidarea programelor de susținere, protejare și promovare a producătorilor și produselor locale.  
6. Asigurarea unui sistem stabil și predictbil privind regimul subvențiilor și programele destinate agricultorilor.  
7. Continuarea și creșterea eficienței măsurilor socio-economice și fiscale de protecție și sprijin pentru angajați, 

pensionari și categoriile socio-economice defavorizate ale regiunii noastre.  
Atunci când vorbim de Iași, vorbim de acea esență profundă a ceea ce românii și întreaga Românie au însemnat, 

înseamnă și vor continua să însemne. Este timpul să ne recăpătăm locul pe care îl merităm. Iar pentru aceasta, avem o singură 
cale: prioritate la dezvoltare! 

Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
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,,Cine n-are bătrâni, să-și cumpere” spune un cunoscut și vechi proverb românesc 
 
Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este sărbătorită în fiecare an, începând cu anul 1991, în data de 1 octombrie. 

Această dată a fost stabilită în 14 decembrie 1990 de Adunarea Generală a Orhanizației Națiunilor Unite, în baza Rezoluției 
nr.45/106. 

În anul 1982 s-a elaborat pentru prima dată un Plan Internațional de acțiune pentru ajutorarea persoanelor în vârstă, 
adoptat de către Adunarea Mondială privind Îmbătrânirea și aprobat de către Adunarea Generală a ONU. Prin acest plan se 
dorea creșterea nivelului de conștientizare și empatie cu privire la calitatea vieții persoanelor de vârsta a treia. 

De ce oare să avem nevoie de un plan internațional de empatie? Nu sunt persoanele vârstnice părinții sau bunicii noștri?  
Nu sunt ei cei care ne-au dat viață, cei care au construit țara sau cei care și-au riscat viața ca noi, astăzi, să trăim în 

democrație? 
Nu putem să empatizăm cu părinții și bunicii noștri, cu rudele în vârstă, cu vecinii sau colegul de muncă fără un plan 

internațional de acțiune?  
Din păcate, bătrânețea a început să fie considerată din ce în ce mai mult un risc de dependență și de excluziune socială.  
Statului, prin instituțiile sale, îi revin obligațiile să reglementeze protecție socială și juridică, să respecte și să vegheze la 

respectarea drepturilor fiecărei persoane în vârstă, însă nouă, ca individ și colectivitate ne revine obligația morală de a-i 
respecta pe înaintașii noștri, de a le acorda un minim sprijin, fie el moral sau financiar. 

,,Societățile trebuie să asigure creșterea calității vieții pentru persoanele în vârstă și respectarea drepturilor lor pentru a 
putea trăi în demnitate”, susținea Thoraya Ahmed Obdai - Director Executiv al Fondului ONU ÎN ANUL 2009. 
Reprezentantul ONU amintrea atunci și cât de valoroși sunt oamenii, indiferent de vârsta lor. 

 

Deputat 
Dan Tudorache 

*** 
România celebrează 100 de ani de la încoronarea Reginei Maria și a Regelui Ferdinand 

Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Dragi români,  
Ne aflăm în această perioadă în fața unui eveniment istoric de o importanță națională precum celebrarea Centenarului 

Încoronării de la Alba Iulia, un moment de o înaltă însemnătate politică, istorică și culturală pentru poporul român.  
În urmă cu 100 de ani, pe data de 15 octombrie 1922 avea loc la Alba Iulia unul dintre cele mai simbolice evenimente 

din istoria României. Regele Ferdinand și regina Maria au fost încoronați în cadrul unei ceremonii fastuoase, ca suverani ai 
României Mari. Locul de încoronare nu a fost ales întâmplător la Alba Iulia. Micul orășel de provincie amintea de unirea 
înfăptuită de Mihai Viteazul la 1600 și de proclamarea Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România 
la 1 decembrie 1918. Se împlinea astfel una din profețiile marelui politician Nicolae Filipescu care îi spunea regelui, încă din 
1915: „Sire, să te încoronezi la Alba Iulia ca rege al tuturor românilor sau să mori pe câmpia de la Turda ca Mihai Viteazul”.  

Ideea organizării unei încoronări regale a apărut după sfârșitul Primului Război Mondial. Anterior încoronării, în 1920, 
a fost organizată o comisie formată din personalități marcante precum generalul Constantin Coandă, diplomatul Nicolae 
Titulescu, compozitorul George Enescu, poetul Octavian Goga, viitorul patriarh Miron Cristea, istoricul Nicolae Iorga și 
inginerul Anghel Saligny. Special pentru momentul încoronării din 1922 a fost construită Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia 
care mai poartă denumirea și de „Catedrala Reîntregirii”. Construcția lăcașului a început în luna martie 1921 și a fost ridicată 
într-un timp record de numai 10 luni. 

La 15 august 1922, Regina Maria și Regele Ferdinand s-au deplasat de la București către Alba Iulia cu trenul regal. În 
cadrul ceremoniei de încoronare, regele Ferdinand a primit coroana regală de la președintele Senatului și-a așezat-o singur pe 
cap. În acel moment miile de oameni aflați în fața catedralei au izbucnit în ovații pe fundalul Imnului Național cântat de 
fanfarele militare. Suveranii României au urcat apoi la un balcon de unde au salutat oamenii. 

Pentru a înțelege anvergura puterii diplomatice a Casei Regale Române din anul 1922, trebuie să amintim faptul că nu 
mai puțin de 22 de state și-au trimis delegați sau au fost reprezentanți la nivelul misiuniilor diplomatice permanente: 12 
monarhii (Marea Britanie, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Grecia, Italia, Iugoslavia, Japonia, Norvegia, Olanda, Spania, Suedia) 
și 10 republici (Statele Unite ale Americii, Franța, Germania, Austria, Cehoslovacia, Elveția, Finlanda, Letonia, Polonia, 
Portugalia). 
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Ca un arc peste timp, în urmă cu doar câteva zile, dar la o distanță de 100 de ani, acest drum ideologic a fost recreat de 
Casa Regală a României prin participarea Majestății Sale Margareta Custodele Coroanei Române și a Alteței Sale Regale 
Principele Radu la festivitățile prilejuite acum de celebrarea Centenarului Încoronării bunicilor principesei Margareta.  

A fost o onoare să cinstesc acest moment de glorie al poporului român și să iau parte la festivitățile organizate de 
Guvernul României. Mă declar profund atașat de valorile românești, de idealurile noastre naționale și doresc să aduc un 
omagiu astăzi, pentru toți eroii români căzuți de-alungul timpul pentru acest ideal, România Întregită! 

 

Deputat 
Radu Tuhuț 

*** 
Declarație politică 

 
Academicianul Eugen Simion, cel care a văzut Dimineața poeților altfel, a trecut în tăcerea insuportabilă a eternității. 

Neobișnuit ca un critic și istoric literar de calibrul lui să nu se mai audă. Însă e un adevăr dureros și regretabil care face cultura 
română mai săracă. A fost profesor la Sorbona, într-o perioadă în care Franța era încă liderul de necontestat al eleganței și 
rafinamentului, și poate tocmai de aceea, cel mai profund devotament pe care l-a avut a fost față de cultură în ansamblul ei, nu 
doar față de literatură în mod particular. Prin Operele fundamentale, Eugen Simion s-a încadrat în ceea ce el însuși numea 
Ariergarda avangardei, titlul rubricii sale constante din paginile revistei Cultura. Astfel, a fost un creator de canon, un umanist 
vitruvian, complet, erudit, convins că Academia Română trebuie să aibă influență publică. Prin urmare, ca umanist, a umanizat 
rolul acestei instituții și l-a deschis către formarea unui vector de conștiință al societății. 

Eugen Simion a fost un încăpățânat. Ceea ce, într-o lume de coloane vertebrale flexibile și de auto-suficiență, cum este 
actuala societate românească, l-a individualizat și l-a făcut să fie, uneori, ținta zeflemelii ieftine a galeriei. Ca autentic 
încăpățânat, nu a dat atenție zeflemelei levantine și, vorba lui Arghezi, chelnerilor de bacșișuri mici care o practică. Căci 
încăpățânarea sa a avut un nume: cultura română. Neclintit în credința lui că avem o literatură pe care merită să o cultivăm și o 
cultură pe care merită să o înfățișăm lumii întregi, Eugen Simion a sacrificat pentru realizarea acestei sublime convingeri totul: 
confortul personal, energia, timpul, și din când în când chiar prieteniile. Căci literatura română i-a fost mai prietenă decât unii 
prieteni scriitori. Astăzi, lumea literelor este în doliu. Cât despre studenții săi, întâlnirea cu profesorul Eugen Simion a fost o 
onoare și o șansă intelectuală formidabilă. 

Eugen Simion a fost un constructor. Caietele Eminescu; Dicționarul General al Literaturii Române; Colocviul 
Internațional Penser l’Europe, extraordinara colecție Pleiade, revista Caiete Critice, Institutul G. Călinescu al Academiei 
Române, Fundația Națională pentru Știință și Artă sunt parte dintre proiectele în care Eugen Simion a crezut și pentru care a 
fost nu o dată criticat. Însă dacă avem o zi a Culturii Naționale, de Ziua Poetului, pe 15 ianuarie, e pentru că propunerea a 
aparținut fostului Președinte al Academiei Române, Eugen Simion. Unii fac paradă de cunoaștere de Ziua Culturii, Eugen 
Simion a făcut o zidire de idei. Mă leagă, de numele său, prețuirea și respectul pe care i le-am purtat de când ne cunoaștem. De 
aproape patru decenii. Și tocmai de aceea, plecarea lui Eugen Simion e o pierdere personală. Mă leagă, de opera sa, lecturile în 
care eleganța limbii române, puterea confesiunii și spiritul polemic au făcut ca Timpul trăirii, timpul mărturisirii, să fie printre 
marile mele bucurii intelectuale. Însă cel mai mult mă leagă de Eugen Simion convingerea, pentru care am luptat împreună, că 
numai cultura va ține conștiința acestei națiuni trează. În Moartea lui Mercutio, Eugen Simion face un pariu, pariul lui Paul 
Valery: că nu biografia personală va rezista în istorie, ci biografia ideilor. Iar prin aceasta, Eugen Simion a cucerit eternitatea. 

 

Deputat 
Ioan Vulpescu 

*** 
România are nevoie de unitate pentru aderarea la spațiul Schengen! 

Stimate colege, stimați colegi, 
Partidul Social Democrat este acea formațiune politică ce a dus România în NATO și Uniunea Europeană. Acum, țara 

noastră are o șansă reală să intre în Spațiul Schengen. Este o oportunitate pe care nu o putem rata și pe care trebuie să o 
fructificăm, atât printr-o prezență susținută de argumente în dezbaterea europeană, cât și prin coeziune pe scena noastră 
politică internă.      

Încă din 2011, România și-a îndeplinit toate obligațiile astfel încât acquis-ul Schengen să se aplice în totalitate. Mai 
mult, în situația actuală dată de conflictul din Ucraina, România a dovedit că poate controla și proteja granițele externe ale 
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Uniunii Europene. Prin urmare, aderarea României la Spațiul Schengen nu reprezintă doar un drept legitim și meritat al țării 
noastre, dar și o obligație a Uniunii Europene.  

Așa cum bine știți, PSD, prin liderii și europarlamentarii săi, a fost și este în prima linie pentru a obține sprijinul politic 
necesar pentru îndeplinirea obiectivului strategic de includere a țării noastre în spațiul Schengen și, în acest sens, semnalele 
primite din partea Socialiștilor Europeni sunt mai mult decât încurajatoare.   

Ceea ce este important, stimați colegi, este să faceți același lucru: să vă sprijiniți țara și interesele sale pe lângă celelalte 
familii politice europene! A venit momentul să vorbim, în fine, aceeași limbă și să susținem, pe toate canalele, aderarea țării 
noastre la Spațiul Schengen! Nimic nu este mai important, la acest final de an, decât să ne unim forțele pentru a ne putea 
concentra pe atingerea acestui important obiectiv de politică externă a României. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Mihai Weber 
*** 

 
 Întrebări 

 
 
Adresată domului 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 1iunie 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 doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 
 

Măsuri pentru combaterea analfabetismului funcțional 
Doamnă ministru, 
O platformă de teste standardizate pentru elevi releva, pe la jumătatea anului în curs, că 42% dintre școlarii din România 

au obținut scorul „nefuncțional” la testările de literație, efectuate în ultimele 15 luni. Cu alte cuvinte, și aceste rezultate 
îngrijorătoare confirmă că analfabetismul funcțional ia amploare, în loc să fie diminuat sau chiar stopat. Faptul că sistemul de 
educație generează și performanțele unor elevi, recunoscute la nivel mondial, dar și înmatricularea ulterioară a acestora în cele 
mai prestigioase universități nu înseamnă că succesele lor definesc învățământul românesc. În multe școli se merge, în 
continuare, pe memorarea comentariilor literare, și nu pe dezvoltarea competențelor de analiză obiectivă și critică a oricăror 
texte.   

Având în vedere perspectivele din ce în ce mai puțin promițătoare privind competențele lingvistice ale elevilor, vă rog 
să-mi precizați care este viziunea dumneavoastră despre acest neajuns fundamental, dar și cum se va concretiza aceasta pentru 
reformarea acestui sistem.   

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,                 Deputat 

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

România are instalații de energie electrică ce zac nefolosite 
Stimate domnule ministru, 
Parcurgem o perioadă în care țările din lumea întreagă încearcă să identifice noi surse de energie. În tot acest timp, din 

păcate, România are instalații de producere a energiei electrice pe care le ține încremenite în nemișcare. Vorbim de instalații 
care ar putea produce o cantitate însemnată de energie electrică.   

Potrivit unui reportaj realizat de Antena 3, un baraj şi patru blocaje împiedică funcționarea hidrocentralei de la 
Răstolniţa, care ar putea să genereze 35MW în Sistemul Energetic Naţional. Este vorba despre un obiectiv finalizat în 
proporție de 96% și care zace nefolosit. Din datele de la fața locului, până și stația electrică destinată să încarce în sistemul 
energetic național cei 35 de MW de la Răstolița e completă.  

Domnule ministru, asigurându-vă de întreaga mea considerație, doresc să îmi transmiteți care sunt motivele pentru care 
hidrocentrala de la Răstolnița este în continuare nefuncțională, dar și dacă sunt alte obiective de acest gen la nivel național care 
zac nefolosite. Menționez că solicit răspunsul în scris.  

Vă mulțumesc!          Deputat 
Oana-Gianina Bulai 

*** 
 
Adresată domnului Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

 
Solicitare privind posibilitatea producerii de semiconductori și procesoare românești 

 

Stimate domnule ministru, 
În actualul context geopolitic guvernat de multiple provocări de ordin economic, militar și social, generate de războiul 

din Ucraina, precum și din cauza altor situații conflictuale de pe glob, producția micropocesoarelor și a semiconductorilor a 
scăzut într-un ritm atât de drastic încât a generat o nouă criză mondială în urma căreia prețurile produselor industriilor IT, 
auto-moto, robotică, telecomunicații, etc au explodat.  

Din acest punct de vedere, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Având în vedere că această nouă industrie reprezintă baza economiei mondiale, vă rog să îmi transmiteți care este 

strategia României, ca stat care beneficiază în modnatural de aceste resurse, de a deveni un producător în piața mondială de 
semiconductori și procesoare? 

2. De ce nu se elaborează o strategie comună între ministerul Economiei, Finanțelor și ministerului Cercetării, Inovării 
și Digitalizării a uneicompanii de stat care să exploateze aceste materiale rare și să producă semiconductori și procesoare? 

3. Ce buget ați putea aloca cercetării modalității prin care specialiștii români ar putea crea un astfel de produs românesc?  
4. Câți astfel de specialiști regăsim în România? Ce tipuri de finanțări pot accesa aceștia pentru a dezvolta un astfel de 

produs? 
În încheiere, precizez că, potrivit Art. 112 din Constituția României, membrii guvernului au obligația de a răspunde la 

întrebările și interpelările formulate de deputați și senatori. Prin urmare, vă rog să îmi răspundeți, distinct, precis și la obiect la 
fiecare dintre cele 4 întrebări adresate mai sus. 

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

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

Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

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

Solicitare privind transmiterea strategiei turistice a României 
Stimate domnule ministru, 
În ultimul timp, participarea României la diverse târguri turistice a stârnit diverse controverse raportate la modalitatea 

precară prin care imaginea țării noastre a fost prezentată potențialilor turiști.  
În acest sens, vă rog să îmi transmiteți dacă la preluarea mandatului, ați primit prin intermediul procesului verbal de 

predare-primire, o strategie a promovării turismului din România. 
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 la întrebarea adresată 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 Eduard Novak, ministrul Sportului 

 

Solicitare privind premierea sportivilor români 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că sportul românesc a decăzut foarte mult în ultimul deceniu iar rezultatele înregistrate de țara noastră 

la olimpiade fiind dezamăgitoare și că momentele precum cele trăite recent datorită tânărului sportiv David Popovici reprezintă 
din păcate o excepție care confirmă situația amintită mai sus, vă rog să îmi transmiteți următorele:  

1. Care este valoarea premiilor acordate de statul român pentru sportivii care cuceresc medalii la campionatele 
naționale, europene, mondiale sau olimpice pentru fiecare grupă de vârstă? 

2. Care sunt valorile rațiilor de hrană a sportivilor de performanță, pentru fiecare categorie de vârstă și ramura sportivă? 
3. Când au fost majorate ultima dată aceste premii și rații de hrană? 
În încheiere, precizez că, potrivit Art. 112 din Constituția României, membrii guvernului au obligația de a răspunde la 

întrebările și interpelările formulate de deputați și senatori. Prin urmare, vă rog să îmi răspundeți, distinct, precis și la obiect la 
fiecare dintre cele 3 întrebări adresate mai sus. 

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

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

Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

 
Evoluția numărului contractelor de muncă cu normă parțială și normă întreagă de muncă  

după adoptarea Ordonanța nr. 16/2022 
Stimate domnule ministru,  
Vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  
• Cu cât a scăzut numărul contractelor de muncă cu timp parțial de muncă, de la momentul adoptării Ordonanței nr. 

16/2022 (deci înainte de intrarea în vigoare) până în prezent?   
• Cu cât a crescut numărul contractelor de muncă cu normă întreagă, de la momentul adoptării Ordonanței nr. 16/2022 

(deci înainte de intrarea în vigoare) până în prezent?   
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• Care au fost veniturile lunare din Contribuția de Asigurări Sociale (CAS) în lunile iulie, august, septembrie din 2021 și 
iulie, august, septembrie din 2022?  

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

Alexandra Huțu 
*** 

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

Situația proiectelor depuse și aprobate pentru localitățile din județul Botoșani  
pe Componenta 5 - Valul Renovării și Componenta 10-Fondul Local 

Stimate domnule ministru,  
 Având în vedere nevoia de asigurare a cadrului economic și social pentru dezvoltarea durabilă a localităților din 

România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și 
reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intraregional și intra-județean vă rog să-mi comunicați numărul locuințelor 
aprobate la nivelul fiecărei localități din județul Botoșani, în ceea ce privește construirea de locuințe pentru tineri și pentru 
specialiști din sănătate și învățământ prin Programul Național de Redresare și Reziliență.  

Totodată, ca urmare a obligației asumate de țara noastră prin PNRR pentru îmbunătățirea calității locuirii odată cu 
aprobarea și intrarea în vigoare a Strategiei naționale a locuirii și a Planului de acțiune pentru a reduce lipsa severă de locuințe 
vă rog să-mi detaliați la fiecare proiect aprobat din județul Botoșani termenul de finalizare al acestora.  

În același timp, vă rog să-mi comunicați numărul de proiecte aprobate pentru programul ce prevede consolidare 
seismică și renovarea în vederea creșterii energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a 
clădirilor rezidențiale multifamiliale.  

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.  
Vă mulțumesc.               Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 

Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 
 

Finanțarea costului standard per elev, de către administrația publică locală 
Stimată doamnă ministru,  
Asistăm de ani buni la un proces de depopulare a școlilor din România, preponderent a celor din mediul rural. 

Paradoxal, multe dintre aceste școli, în prezent, oferă condiții foarte bune pentru activități didactice, deoarece în ultimele două 
decenii, s-au făcut investiții majore de către statul român, fie de către autoritățile centrale, fie de către cele locale.  

În calitate de parlamentar al județului Gorj, am fost sesizat de către administrația locală a comunei Bărbătești din județul 
Gorj și conducerea școlii generale din localitate, despre o perspectivă a trecerii activității de învățare a copiilor din școală în 
sistem simultan, datorită scăderii numărului elevilor la sub 10 persoane/clasă. Învățământul simultan are unele dezavantaje, pe 
care nu doresc a le evidenția aici, însă pe termen lung perspectivele școlii rurale și ale copiilor care vor învăța în asemenea 
condiții, ca de fapt ale întregilor comunității din satele României sunt limitate.   

În aceste condiții, administrația publică locală a comunei dorește și are fondurile necesare să sprijine funcționarea școlii 
din localitate, însă legislația nu permite o astfel de formă de finanțare. Motivele pentru care un consiliu local și primar doresc 
finanțarea școlii sunt multiple: ajutarea copiilor să învețe în condiții optime în localitate, diminuarea tendinței către transfer a 
elevilor de la învățământul simultan, determinarea părinților de a nu-și mai căuta tot felul de locuri de muncă în orașe acolo 
unde copii lor ajung să meargă la școală, menținerea unor școli atractive și funcționale la capacitatea pentru care au fost create, 
existența unui corp profesoral corespunzător, ș.a.m.d. toate acestea considerând că vor ajuta la dezvoltarea oricărei comunități 
locale.  

Deoarece, actuala lege a educației prevede expres faptul, că scăderea numărului sub 10 copii la clasele de gimnaziu 
atrage intrarea acestora în sistemul simultan de predare, chiar dacă administrația locală este dispusă să finanțeze costul 
standard per elev, așa încât să asigure banii necesari funcționării normale a claselor și implicit a școlii, acest lucru nu este 
posibil, deoarece cadrul normativ actual nu permite.  
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De exemplu, în situația în care la o clasă gimnazială, numărul de elevi scade la 8 copii, aceasta trebuie să treacă în 
sistemul simultan de învățare, însă, dacă administrația locală dorește și reușește să achite anual costul standard pentru doi 
elevi, asigurându-se astfel necesarul de fonduri pentru funcționarea integrară a clasei, aceasta din urmă nu ar mai trece în 
sistemul simultan de învățare, iar părinții copiilor aflați în clasele cu predare simultană nu ar mai fi tentați să-și transfere copii 
la alte școli și nici școlile nu ar fi în pericolul diminuării activității, a numărului de angajați, iar în perspectivă a închiderii 
definitive.  

În baza art.112 din Constituția României și a Regulamentul Camerei Deputaților, în vederea clarificării acestei situații, 
cu respect, vă adresez următoarele întrebări:  

1. În calitatea pe care dumneavoastră o dețineți de Ministru al Educației, sunteți de acord ca administrațiile publice 
locale să poată finanța, în limita autonomiei locale și a propriilor bugete, valoarea costului standard per elev, pentru școlile din 
localitate, așa încât, clasele să nu fie nevoite să treacă în sistemul simultan de învățare?  

2. Intenționați să modificați actuala legislație, prin introducerea posibilității de acoperire de către administrația publică 
locală a costului standard pe elev, în condițiile expuse mai sus sau să introduceți în proiectul legii educației privind 
învățământul preuniversitar o astfel de prevedere?  

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

Claudiu Manta 
*** 

Adresată domnului Sebastian-Ioan Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
 

Acordarea de asistență tehnică în unitățile administrativ-teritoriale mijlocii și mici în procesul digitalizării 
 
Domnule ministru,  
Una dintre principalele ținte ale Planului Național de Redresare și Reziliență o constituie digitalizarea României, deci 

reducerea cât mai rapidă a decalajelor de dezvoltare pentru serviciile publice, sistemul de educație, sănătate și extinderea 
acoperirii fezabile cu internet. Acest proces nu are la bază doar implementarea altor instrumente tehnologice, ci și analiza, 
schițarea și conferirea unor noi competențe adecvate tuturor entităților decizionale. Prin acest proces se urmărește simplificarea 
procedurilor birocratice, reducerea unor termene și a costurilor, precum și eficientizarea timpului petrecut de cetățeni pentru a 
afla informațiile care îi interesează. Însă, trebuie să admitem că toate aceste proceduri privind implementarea digitalizării nu 
vor fi, încă de la începutul demarării acestui proces, foarte ușor de gestionat de către toate instituțiile din unitățile 
administrativ-teritoriale mijlocii și mici.   

Pe acest fond, vă rog să-mi precizați dacă și cum veți proceda pentru a acorda asistență tehnică necesară instituțiilor de 
la nivel local care nu au prea multă experiență în zona digitalizării, dar care asigură servicii publice în domeniile vitale.   

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,                Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Piețe agroalimentare 
Stimate domnule ministru,   
În ultimii ani, în județul Iași, au funcționat mai mult s-au mai puțin piețe agroalimentare, oboare sau târguri, care își 

desfășurau activitatea după un anumit program și numai în apropierea sau în timpul unor sărbători religioase sau a zilelor 
localităților.   

În județul Iași funcționau la un moment dat 23 astfel de piețe, oboare sau târguri, foarte puține dintre aceste având însă 
un program permanent. Astfel, doar o parte a locuitorilor din mediul rural au acces la astfel de adunări permanente. Investițiile 
promise de autoritățile locale și cele județene sunt momentan doar pe hârtie, în ciuda promisiunilor din ultimii ani. În baza 
acestor detalii vă rog să-mi răspundeți la o serie de întrebări cu privire la acest aspect:  

1. Câte piețe, oboare și târguri sunt autorizate în acest moment în localitățile din județul Iași? Vă rog să precizați tipul 
fiecărei astfel de zone de cumpărături și localitățile în care acestea funcționează.   

2. Care este programul clar al acestor piețe/oboare/ târguri, acolo unde sunt autorizate?  
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3. Ce proiecte au fost depuse de autoritățile locale sau județene pentru înființarea unor astfel de obiective? Vă rog să le 
detaliați pe fiecare în parte.   

4. Ce planuri are Ministerul Agriculturii pentru demararea unor investiții de acest gen în județul Iași? 
Vă rugăm să ne răspundeți în scris!  
 Cu stimă!                Deputat 

Marius-Eugen Ostaficiuc 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Situația medicamentelor expirate 
Stimate domnule ministru,  
Vă supun atenției dumneavoastră o situație care este legată de colectarea medicamentelor expirate de la populație, o 

inițiativă demarată de mai mulți ani, dar care nu a atras nici un interes, ci dimpotrivă. Colectarea medicamentelor expirate de la 
populație se face prin farmacii, în baza unui ordin de ministru emis în cursul anului 2014, ordin care însă nu obligă farmaciile 
să le primească. Așa se face că oamenii sunt deseori refuzați de farmacii, ceea ce face ca aceste deșeuri să nu mai ajungă în 
depozite pentru a fi distruse într-un mediu controlat, ci la pubele sau în alte zone urbane și rurale. Am primit semnale de la unii 
cetățeni care au încercat să aducă în farmacii cutii cu medicamente expirate și care s-au lovit de o birocrație fără margini, 
oamenii fiind obligați să completeze un formular stufos pentru fiecare tip de medicament în parte.   

În aceste condiții, vă rog să-mi răspundeți la o serie de întrebări pentru clarificarea situației:  
1. Ce cantitate de medicamente expirate a fost colectată de la populație în ultimii 8 ani? Vă rog să-mi răspundeți defalcat 

pe fiecare an în parte.   
2. Ce cantitate de deșeuri medicale a fost distrusă în ultimii 8 ani și care au fost locul/locurile în care acestea au fost 

distruse?   
3. Ce demersuri au fost făcute la nivelul Ministerului Sănătății pentru corectarea ordinului în ultimii ani?   
4. Care sunt planurile Ministerului Sănătății de a simplifica această procedură de colectare a deșeurilor medicale?  
Vă rugăm să ne răspundeți în scris!  
Cu stimă!                  Deputat 

Marius-Eugen Ostaficiuc 
*** 

 

Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 
 

Lucrări de docorat retrase 
Stimată doamnă ministru,   
În ultimii ani, în urma unor dezvăluiri publice, mai multe persoane cu funcții de demnitari, de conducere sau de execuție 

au fost descoperite cu lucrări de doctorat plagiate.   
În baza acestor descoperiri făcute fie prin comisiile abilitate, fie prin intermediul mass-media, vă rog să ne răspundeți la 

o serie de întrebări, tocmai pentru a scoate la iveală și a lămuri spețele care au apărut în spațiul public:   
1. Câte lucrări de doctorat au fost cercetate ca urmare a suspiciunilor de plagiat în ultimii cinci ani? Vă rugăm să ne 

răspundeți pe fiecare instituție de învățământ superior în care au existat astfel de suspiciuni.   
2. Câte dintre aceste lucrări de doctorat s-au dovedit a fi plagiate? Vă rugăm să ne detaliați aceste aspecte pe ultimii 5 

ani la instituțiile de învățământ superior acreditate, unde a fost cazul.  
3. Câte titluri de doctor au fost retrase în urma analizării lucrărilor pe ultimii cinci ani, defalcat?  
Vă rugăm să ne răspundeți în scris! 
Cu stimă!                Deputat 

Marius-Eugen Ostaficiuc 
*** 
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Adresată domnului Ioan-Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Situația descentralizării fondurilor europene prin gestionare directă a acestora de către agențiile regionale 
 

Stimate domnule ministru,  
Având în vedere că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a început descentralizarea fondurilor europene 

pentru dezvoltare regională, astfel încât banii europeni vor fi gestionaţi de agenţiile regionale, care este situația pentru regiunea 
de Nord-Est din care face parte și județul Botoșani pe care îl reprezint în Parlamentul României.   

În urma informațiilor pe care le-ați transmis în spațiul public, în total, pentru cele opt regiuni de dezvoltare, România are 
o alocare de 11 miliarde de euro pentru dezvoltare regională.  

În prezent, regiunile Vest, Nord-Vest şi Sud-Muntenia au primit aprobarea de la Comisia Europeană pentru programele 
de dezvoltare regională. Care este termenul de aprobare și pentru regiunea Nord-Est și pentru celelalte regiuni, care încă nu au 
primit acordul forurilor europene?  

Este binevenit faptul că alocarea acestor fonduri nu se va mai realiza de la centru, ci local, prin Agenţiile de Dezvoltare 
Regională, însă este oportun ca toate regiunile să fie operaționale în cel mai scut timp.  

Solicit răspuns în scris, în termenul legal de 15 zile. 
Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 
 

Descongestionarea materiilor școlare 
Stimats doamna ministru,   
Tot timpul se face reformă în învăţământ, dar nu cred că această reformă s-a făcut în interesul elevilor. Nu cred că  atât 

de greu să luăm câteva programe şcolare din alte ţări şi să vedem ce e de făcut cu ale noastre. Nu cred că e greu să consultăm 
cadrele didactic epentru păreri în legătură cu modificarea programei şcolare. În ultimul timp, părerile celor care muncesc 
efectiv cu elevii, care cunosc schimbările de ordin psihologic ale copiilor din ultimele generaţii, părerile celor care iau primii 
pulsul activităţii didactice sunt aproape în totalitate date deoparte.  

Aşa cum este actualmente făcut învăţământul nu se răspunde decât în foarte mică nevoilor elevilor.  
Având în vedere cele menționate., vă rog să îmi comunicați  care sunt măsurile pe care intenționați să le adoptați cu 

privire la descongestionarea materiilor școlare.  Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc! 
Cu deosebita considerație,             Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Lipsa unei corelări între programele de eficiență energetică și măsurile de ajustare forțată a consumului 
 

Stimate domnule ministru, 
Consiliul Național Al Întreprinderilor Private Mici Şi Mijlocii Din România (CNIPMMR) a formulat câteva observații 

cu privire la lipsa unei corelări între programele de eficiență energetică și măsurile de ajustare forțată a consumului care va 
atrage după sine blocaje financiare majore în sectorul economic, efecte pe care sistemul bancar nu își dorește sa le mai susțină 
datorită lipsei de predictibilitate a costului de producție din sectorul IMM.  

Impunerea plafonului de 85% din consumul mediu lunar din anul 2021 pe de o parte încurajează artificial economia de 
energie electrică în rândul consumatorilor cu un consum de energie electrică comparabil, dar în același timp penalizează 
companiile care au consum de energie electrică diferit de media din anul 2021, generat de o restrângere sau suspendare a 
activității în timpul anului 2021, realizarea unor reabilitări, investiții care au ținut activitatea blocată. Cel mai grav este că 
penalizează în mod nejustificat investițiile şi dezvoltarea afacerilor, activitate ce în esență trebuie susținută prin măsurile 
adoptate de Guvern. Aceasta măsura de plafonare a consumului trebuie sa fie adoptată după finalizarea programelor de 
susținere a investițiilor în energie regenerabilă pentru autoconsum, pe baza unui studiu de impact în mediul de afaceri.  
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Introducerea unor costuri suplimentare pentru operatorii economici din sectorul energetic se vor regăsi în cantitatea de 
energie exceptată de la compensare, costul real pentru sectorul IMM putând sa ajungă la un nivel de 1,5 -1,7 lei/kWh.  

Având în vedere cele anterior mentionate, vă rog să-mi comunicați care sunt măsurile pe care intenționați să le adoptați 
cu privire la eliminarea plafonării cantității de energie supusa compensării pana la momentul implementării a minim 50 % din 
programele de eficienta energetica si susținere a energiei regenerabile din PNRR (cereri de finanțare depuse din iunie 2022), 
POIM 2014 -2020 (ghiduri publicate in dezbatere publica) si POC 2014 -2020 (cererii de finanțare in evaluare).  

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

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

 

Energia - problemă de actualitate 
Stimate domnule ministru,   
Conflictul din Ucraina a determinat clienţii europeni să-şi reducă achiziţiile de energie din Rusia, în timp ce G7 şi blocul 

comunitar încearcă să impună un plafon de preţ pentru petrolul şi gazele ruseşti.  
Mass media a prezentat în ultimile zile stirea legată de Gazprom care amenință că oprește gazul dacă europenii vor 

plafona prețurile la gaze. De asemenea, directorul executiv al Agenției Internaționale a Energiei (IEA), Fatih Birol, a atras 
atenția că iarna 2023-2024 ar putea fi chiar mai dificilă decât cea care urmează în ceea ce privește prețurile la gaze.  

Într-un raport dat publicității la începutul lunii octombrie, Agenția Internațională a Energiei (IEA) atrăgea atenția că 
Europa se confruntă cu un ”risc fără precedent” la adresa livrărilor de gaze naturale în cursul acestei ierni, pe fondul faptului că 
Rusia a sistat majoritatea livrărilor de gaze prin conductă, și ar putea fi obligată să concureze cu Asia pentru gaze lichefiate 
scumpe transportate prin intermediul navelor.  

Analiza relevă că, în lipsa unor reduceri ale cererii în vigoare și în cazul în care aprovizionarea prin gazoducte rusești 
este complet întreruptă, depozitele de gaze ale UE ar fi pline cu mai puțin de 20% în februarie, presupunând un nivel ridicat de 
aprovizionare cu gaz natural lichefiat (GNL), și cu aproape 5%, presupunând o aprovizionare redusă cu GNL.  

Un astfel de nivel scăzut de stocare ar crește riscul perturbărilor de aprovizionare în cazul unor valuri întârziate de frig.  
Pentru a menține nivelurile de stocare a gazelor la peste 25% în UE, în februarie, în eventualitatea unei aprovizionări 

reduse cu GNL, ar fi necesară o reducere de 9% a cererii de gaze pe parcursul iernii, față de nivelul mediu din ultimii cinci ani.  
Mai mult, statele membre vor fi nevoie să reducă consumul de gaze cu 13% față de media ultimilor cinci ani pe 

parcursul iernii, dacă doresc să mențină un nivel de stocare de 33%, în cazul în care va exista o aprovizionare redusă cu GNL.  
Având în vedere cele menționate, vă rog să îmi comunicați care sunt măsurile pe care intenționați să le adoptați cu 

privire la economisirea gazelor pentru a reduce la minimum nevoia de a apela la depozite și pentru a menține stocurile la 
niveluri adecvate până la sfârșitul sezonului de încălzire. De asemenea, vă rog să-mi comunicați care sunt tările de unde 
importam energie, care sunt cantitatile și preturile aferente de energie importate.  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!                  Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Masuri pentru legumicultori 
Stimate domnule ministru,  
 Agricultorii, în ultimii doi ani, au traversat perioade extrem de dificile. S-au confruntat cu pandemia Covid 19, cu 

seceta pedologică extrem de gravă, cu criza prețurilor la combustibil și energie iar nevoia lor de suport din partea Ministerului 
este mai mare ca oricând.    

Stimate domnule ministru,  
Apreciez toate eforturile depuse de la preluarea mandatului și până acum pentru a susține agricultura și consider că 

măsurile adoptate încep să se vadă. Sunt conștient de grija pe care o purtați tuturor reprezentanților domeniului pe care îl 
gestionați și, tocmai de aceea, consider că toți ar trebui să cunoască ceea ce urmează, astfel vă rog să-mi comunicați calendarul 
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programelor de sprijin aflate în derulare pentru legumicultori și noi măsuri și programe de sprijin pe care intenționați să le 
adoptați în contextul crizei conflictului armat din Ucraina care se repercutează grav asupra prețurilor la energie.   

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!                Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 
 

Asigurarea independenței editoriale 
Stimate domnule ministru,   
Comisia Europeană a adoptat o lege europeană privind libertatea mass-mediei, un nou set de norme menite să protejeze 

pluralismul și independența mass-mediei în UE.   
Regulamentul propus include, printre altele, garanții împotriva interferențelor politice în deciziile editoriale și împotriva 

supravegherii, punând accentul pe independența și finanțarea stabilă a serviciilor publice de mass-media, precum și pe 
transparența proprietății asupra mass-mediei și a alocării publicității de stat. De asemenea, stabilește măsuri pentru protejarea 
independenței editoriale și dezvăluirea conflictelor de interese.   

În cele din urmă, legea va aborda problema concentrărilor din sectorul mass-mediei și va crea un nou Comitet european 
independent pentru serviciile mass-media, compus din autorități naționale din domeniul mass-mediei.   

De asemenea, Comisia a adoptat și o recomandare complementară pentru a încuraja garanțiile interne pentru asigurarea 
independenței editoriale.  

Având în vedere cele prezentate avem rugămintea de a ne transmite care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru a 
încuraja garanțiile interne pentru asigurarea independenței editoriale.  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!               Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Renegocierea Planului de Restructurare 
 

Situația cu care se confruntă România din punct de vedere energetic, ne obligă să uzăm de toate resursele de care 
dispunem, indiferent de natura lor. Din fericire, comparativ cu alte state europene, țara noastră are la dispoziție mixul 
energetic, care poate susține consumul intern dacă este folosit la capacitate.   

Din păcate, însă, înainte de izbucnirea conflictului din Ucraina, în toate statele Uniunii Europene au fost adoptate o serie 
de măsuri menite să reducă emisiile de carbon, timp în care a fost elaborat și Planul de Restructurare al Complexului Energetic 
Oltenia. Dacă acest plan va fi respectat, ceea ce înseamnă acum producătorul de energie din Gorj, va dispărea în intervalul 
următorilor 15 ani, definitiv.   

Lipsa gazului rusesc, a energiei din Ucraina, impune o nouă abordare asupra Complexului Energetic Oltenia, cel mai 
mare producător de energie pe bază de cărbune din România, care poate susține aproape o treime din consumul național.   

Din aceste considerente, Programul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia, aprobat de Comisia Europeană și 
inclus în PNRR, nu mai poate fi respectat deoarece atât termenele, cât și obligațiile asumate sunt nerealiste. În egală măsură, 
este nevoie de renegocierea capitolului Energie din PNRR. De aceea, vă rog domnule ministru, să răspundeți la următoarele 
întrebări:  

1. Care este viziunea dumneavostră în ceea ce privește Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia?  
2. Renegocierea capitolului Energie din PNRR reprezintă interes pentru dumneavoastră?  
Dacă da, ce demersuri ați inițiat în acest sens către Comisia Europeană?   
Solicit răspuns în scris!       
Vă mulțumesc!                  Deputat 

Mihai Weber 
*** 
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 Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Bogdan-Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
De către: domnul Ivan-Bogdan Gruia, deputat 
Obiectul interpelării: Recrutare cetățeni străini - provocările procesului 

 
Domnule ministru,  
În urma consultărilor cu mediul privat din județul Bistrița-Năsăud, vă aduc spre analiză și soluționare următoarele 

dificultăți cu care se confruntă angajatorii în procesul de recrutare a cetățenilor străini.  
Debirocratizarea procesului de recrutare a cetățenilor străini poate aduce însumate beneficii pentru mediul antreprenorial 

din România, rezolvând parțial problema forței de muncă cu care se confruntă țara noastră. Astfel, antreprenorii români au 
semnalat următoarele probleme sau pași din procesul birocratic unde întâmpină dificultăți:  

1. Obținerea adeverinței de la AJOFM pentru angajarea cetățenilor străini  
• O parte din documente necesită format și actualizare conform cerințelor instituțiilor unde sunt trimise (AJOFM/IGI); 

se întâmplă ca acestea să fie returnate spre modificare – spre exemplu, pe organigramă e necesar să apară exact numărul și 
denumirea exactă a posturilor vacante cu denumirea conform solicitării de recrutare non-EU;   

• O parte din acte expiră în termen de 30 de zile (ex. certificat fiscal și constatator) de la startul procesului până la 
finalizarea acestuia, astfel încât acestea trebuie înlocuite cu recurență.  

2. Depunere dosare IGI – fizic și online  
• Agenția de recrutare dactează documente necesare conform formatelor existente și le trimite companiei spre 

completare/semnare;  
• Timpul de așteptare variază, iar unele documente sunt incomplete/incorecte, necesitând a fi retrimise și/sau refăcute;   
• Este necesară trimiterea unui set de 2 documente către agenția de recrutare, pentru realizarea dosarelor pt. IGI, pt 

fiecare muncitor;   
• Informațiile/documentele candidaților sunt încărcate de agenție online în Portalul IGI și se așteapă validarea lor;  
• Se așteaptă o programare la IGI pentru ca persoana împuternicită de companie să se prezinte cu dosarul fizic în fața 

biroului de imigrări;  
• Timpul de așteptare variază, astfel încât există posibilitatea expirării termenului de valabilitate a actelor, necesitând 

retrimiterea.  
3. Obținere avize de muncă   
• Se plătesc la trezorerie taxele pt avizele de muncă ale candidaților;  
• Dovada plății se trimite fizic agenției de Recrutare, care depune la IGI;  
• Din acel moment timpul de așteptare pentru primirea avizului este de 30 zile sau în cazul în care Biroul de Imigrări are 

nevoie de clarificări suplimentare este posibil să mai amâne soluționarea cu încă 15 zile, deci în maxim 45 zile calendaristice 
de la momentul depunerii.  

4. Obținere viză la Ambasada Romaniei in India - New Delhi  
• Depunere dosar complet la Ambasada României:   
- Timpul de așteptare este nedefinit, în funcție de volumul de cereri la ambasadă.  
• Programarea interviului candidaților la ambasadă nu respectă un program previzibil.   
În aceste condiții, vă rog să precizați care sunt măsurile avute în vedere de Ministerul Afacerilor Externe pentru 

deblocarea și debirocratizarea procesului de recrutare a cetățenilor străini?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu respect,      *** 
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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 care nu au acces la rețeaua de 
gaze și au centrală termică electrică 

 
Vă solicit 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 nu au acces la 
rețeaua de gaze, iar singura posibilitate de încălzire este centrala termică electrică. 

Astfel, aceste persoane sunt captive acestui sistem de încălzire și este de la sine înțeles că un astfel de consumator 
depăşeste cu mult cei 255 KWh/lună stabiliți pentru plafonarea prețului la energia electrică, mai ales în perioada de iarnă. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu respect,      *** 
 

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

 
Stimate domnule ministru,  
În conformitate cu art. 112 din Constituția României,”Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De asemenea, potrivit art. 170 aliniatul (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile.  

Începând cu data de 1 ianuarie 2021 prețurile pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici nu mai sunt 
reglementate de către ANRE și pe fondul mai multor crize, prețurile la energia electrică pentru consumatorii finali au crescut 
cu mult peste estimări.  

Războiul declanșat de Rusia în Ucraina a arătat vulnerabilitatea statelor europene generată de dependența de energie. În 
acest moment, strategia pe termen lung în vederea atingerii neutralității din punct de vedere al emisiilor de carbon în Europa 
stabilită prin Pactul Verde European (European Green Deal) trebuie regândită și multe state din UE au amânat aplicarea lui.  

Din nou se dovedește că Europa nu trebuie să renunțe la cărbune și România trebuie să țină minele deschise în vederea 
exploatării de cărbune.  

Cu toate acestea, ați luat măsuri contradictorii intereselor naționale prin închiderea de capacități de producție, 
hidrocentrale nefuncționale, închideri de mine care ar asigura materia primă în producția de materie primă în producția de 
energie electrică etc.  

Prin urmare, domnule ministru, vă rog să-mi comunicați răspunsul la următoarele întrebări:  
- Care este producția zilnică de energie electrică pe teritoriul României rezultată din toate sursele de generare (hidro, 

cărbune, eolian, nuclear ș.a.m.d.)?  
- Care este consumul zilnic de energie pe teritoriul României?  
- Care este costul mediu zilnic de producție pentru 1 MW de energie electrică și prețul mediu de vânzare al acestuia 

către consumatori?  
- Câte capacități de producție ați închis și care era valoarea de producție a acestora?   
- Ce capacități de producție a energiei electrice urmează a fi închise și care urmează a fi deschise?  
- Aveți în plan renegocierea termenilor și prorogarea termenelor de închidere a minelor în vederea continuării 

exploatării de cărbune?  
- Care este viziunea dumneavoastră asupra strategiei energetice a României și care este planul pe termen scurt și mediu 

în acest domeniu?  
Solicit răspuns verbal și în scris.   
Cu deosebit respect,     *** 
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Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către: domnul Ilie Toma, deputat  
Obiectul interpelării: Termocentrala Mintia 

 
Stimate domnule ministru,  
În conformitate cu art. 112 din Constituția României, ”Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De asemenea, potrivit art. 170 aliniatul (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile.  

Vânzarea Termocentralei Mintia cu suma de 91 milioane de euro către Mass Global Energy Rom, parte a unui grup 
irakian, continuă seria deciziilor controversate pe care le luați. În plină criză energetică, România se remarcă prin închideri de 
capacități de producție a energiei electrice, hidrocentrale construite și nepornite sau lipsa de celeritate în luarea și aplicarea 
măsurilor ferme care să protejeze sectorul energetic românesc și consumatorii finali.   

În ceea ce privește Termocentrala Mintia care se află în conservare din vara anului 2021 (sper că doar în conservare și 
nu lăsată să se deterioreze), din lipsa realizării investițiilor necesare pentru a putea respecta prevederile Uniunii Europene de 
mediu, rămâne de văzut dacă un investitor privat are puterea financiară mai mare decât a statului român sau vânzarea va fi un 
eșec cu consecințe pe termen lung.  

Prin urmare, domnule ministru, vă rog să-mi comunicați răspunsul la următoarele întrebări:  
- Care sunt procedurile și gradul de conservare în care se află Termocentrala Mintia în acest moment?  
- De ce vânzarea nu s-a realizat în perioada în care termocentrala funcționa și avea altă valoare?   
- Câți participanți au fost la licitație, cine și care sunt sumele ofertate?  Concret, ce obligații contractuale are Mass 

Global Energy Rom?  
- Ce garanții aveți că noul proprietar va face investiția promisă, și anume: cele două grupuri de producție energie 

electrică pe bază de gaz metan?  
- Când vor fi satisfăcute cele două condiții, respectiv acordarea avizului de racordare în sistem și acces la gaz metan 

pentru Termocentrala Mintia?   
- Care sunt sancțiunile prevăzute în contract pentru nerespectarea termenelor și obligațiilor? 
Solicit răspuns verbal şi în scris.    
Cu deosebit respect,      *** 

 
 
Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către: domnul Ilie Toma, deputat  
Obiectul interpelării: Programul special pentru sprijinirea dezvoltării economicosociale a unor localități din Munții Apuseni 

 

Stimate domnule ministru,  
În conformitate cu art. 112 din Constituția României,”Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De asemenea, potrivit art. 170 aliniatul (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile.  

În cuprinsul Anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea 
dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni, cu modificările și completările ulterioare, se regăsesc și 
locuitori ai județului Hunedoara. Este vorba despre locuitori ai municipiului Brad și ai unui număr de 15 comune: Baia de Criș, 
Balșa, Băița, Blăjeni, Buceș, Bucureșci, Bulzeștii de Sus, Certeju de Sus (parțial), Crișcior, Geoagiu (parțial), Luncoiu de Jos, 
Ribița, Tomești, Vața de Jos și Vălișoara.  

În baza legislației în vigoare, privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități 
din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", locuitorii din zona Munților Apuseni au dreptul de a plăti tarife 
reduse cu 50 la sută la energia electrică, gaze naturale și energia termică.  
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Astfel, furnizorii și/sau operatorii de distribuție trebuie să încaseze de la clienții casnici care locuiesc în zona delimitată 
a Munților Apuseni, sumele reprezentând contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice, aplicând tarife 
reduse cu 50%.  

Cu toate că există un cadru legislativ clar în acest sens, în practică, furnizorul de electricitate emite facturi fără să țină 
cont de facilitățile acordate persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația 
Biosferei "Delta Dunării" și fără să țină cont că și oamenii din aceste zone sunt cetățeni ai României, au venituri modeste și 
sunt greu încercați.       

Chiar din luna iulie a acestui an, domnul Laurențiu Nistor - Președintele Consiliului Județean Hunedoara, în nenumărate 
rânduri, v-a adus la cunoștință în mod oficial faptul că furnizorii de energie nu aplică prevederile legale în vigoare și a solicitat 
să se ia măsurile legale urgente ce se impun, fapt care nu s-a întâmplat.  

Prin urmare, domnule ministru, vă rog să-mi comunicați cu exactitate unitatea de timp prin care oamenii îți vor primi 
drepturile legale și ce măsuri aveți în plan astfel încât să nu mai apară asemenea situații?  

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

 
Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către: domnul Bogdan Trif, deputat 
Obiectul interpelării: Măsuri pentru asigurarea necesarului de gaz metan la prețuri accesibile pentru populație și pentru 
agenții economici 

 

Domnule ministru, 
În conformitate cu art. 112 din Constituția României, „Guvernul și fiecare dintre membrii săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori”. De asemenea, potrivit art. 170 aliniatul (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile.   

În ultimii ani, producția autohtonă de gaz metan a scăzut, necesarul de gaze fiind acoperit din importuri, în special în 
anotimpul rece. Potrivit Institutului Național de Statistică, în anul 2021, dependența României față de gazul de import a fost de 
29%. În contextul exploziei prețurilor la energie și al sancțiunilor impuse  

Rusiei, după declanșarea războiului din Ucraina, cetățenii României se tem că va urma o iarnă foarte grea.  
Prin urmare, domnule ministru, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Care este cantitatea de gaz metan necesară asigurării atât a consumului casnic, cât și a celui industrial, în perioada de 

iarnă 2022 - 2023?  
2. Ce rezervă de gaz metan are România la ora actuală și care sunt măsurile luate de minister pentru suplimentarea 

acesteia, dacă este cazul?   
3. Ați luat în calcul mărirea producției de gaz metan, de către Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA, sau 

importul de gaz metan? În cazul ultimei variante, care ar fi furnizorul?  
4. Care sunt măsurile concrete pe care le va lua Ministerul Energiei astfel încât prețul energiei să fie suportabil atât 

pentru populație, cât și pentru agenții economici, în această iarnă?   
Solicit răspuns verbal și în scris.  
Cu considerație,       *** 
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Adresată: domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 
De către: domnul Bogdan Trif, deputat 
Obiectul interpelării: Investițiile pentru stimularea industriei turistice 

 

Domnule ministru, 
În conformitate cu art. 112 din Constituția României, „Guvernul și fiecare dintre membrii săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori”. De asemenea, potrivit art. 170 aliniatul (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile.   

Reintroducerea voucherelor de vacanță, în acest an, a fost o măsură salvatoare pentru operatorii din industria turistică a 
României, greu încercați de restricțiile impuse în perioada de pandemie și apoi de izbucnirea războiului de la granițele 
României.   

Prin urmare, domnule ministru, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Ce alte măsuri pentru creșterea numărului de turiști a luat ministerul pe care îl conduceți în anul 2022?  
2. Care este suma alocată pentru investiții în anul 2022, cât s-a consumat din aceste fonduri și în ce obiective?  
3. Ce investiții noi aveți în vedere pentru anul 2023 și la ce sumă se ridică acestea?  
Solicit răspuns oral și în scris.  
Cu considerație,       *** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 
Tranziția către energia verde. Între minciună și adevăr 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Minele din Valea Jiului și capacitățile energetice din județul Hunedoara, au fost mereu subiecte care au generat tumult, 

dar și propagandă populistă. Politicieni implicați până în gât în prăbușirea Complexului Energetic Hunedoara, oameni care 
poartă responsabilitatea deciziilor luate doar în interes de partid și de grup, astăzi poartă salopete de miner și varsă lacrimi de 
crocodil, de dragul celor ce trudesc în subteran. 

Mai mult decât atât, sunt aruncate în spațiul public minciuni sfruntate, despre planuri oculte ale Guvernului (care este 
format și din partidul ai căror membri sunt acești bocitori profesioniști). 

Stimați colegi, Guvernul României și noi, parlamentarii, nu închidem Valea Jiului. Noi suntem cei condamnați să facem 
totul pentru a o resuscita. Valea Jiului a fost închisă încet-încet, încă de acum 25 de ani, când s-au luat deciziile restrângerii 
activității miniere, fără să se pună ceva concret în loc. Astăzi, nu mai suntem în aceeași situație. Astăzi avem acorduri semnate 
cu Comisia Europeană, prin care se vor investi peste 510 de milioane de euro pentru județul Hunedoara, în vederea tranziției 
de la economia pe cărbune, la una nepoluantă. Astăzi ne propunem să adoptăm acte normative care să garanteze locurile de 
muncă din Valea Jiului și dincolo de 2032, prin investiții masive în capacități energetice verzi. 

Acesta ar trebui să fie subiectul principal în Vale, respectiv cum să reușim să absorbim banii europeni și în ce anume să 
îi investim, nu să facem paradă, pe suferința a mii de oameni, cărora - pe bună dreptate - le e teamă de viitorul lor. Oamenii ar 
trebui să fie mai bine informați despre ce soluții avem pentru problemele lor, nu să asiste la spectacole grotești, asigurate de 
oamenii politici, care parcă acum descoperă Valea Jiului și sunt mirați de cât de greu o duc minerii. Adevărul este că mereu au 
știut să profite de pe urma lor, și în afară de câțiva bani în plus la pensie, nu s-au îngrijit de siguranța muncii lor, au uitat de 
planuri de investiții, au devalizat ani de-a rândul tot ce s-a putut prin companiile miniere. 

Din respect pentru truda minerilor și a energeticienilor, voi susține și vota orice demers care să prelungească activitatea 
minieră în cele patru mine din Valea Jiului și producerea de energie pe bază de cărbune la Paroșeni. Alături de dumneavoastră, 
stimați colegi, putem încerca renegocierea acordurilor cu Comisia Europeană și - în contextul crizei energetice - să încercăm să 
retehnologizăm capacități de lucru în zonă, pentru o mai mare stabilitate energetică a României. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Vetuța Stănescu 
*** 

Aderarea la Spațiul Schengen este un deziderat național 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Asemenea altor aspecte ce țin de obligațiile noastre izvorâte prin ratificarea aquis-ului comunitar european, precum este 

aderarea la zona Euro, aderarea la Spațiul Schengen, pe lângă o obligație legală, reprezintă un deziderat național transpartinic. 
Indiferent de culoarea politică, efortul țării noastre de a adera la Spațiul Schengen trebuie să se bucure de o susținere unanimă 
a românilor, în joc fiind interesul național. În acest moment tot mai multe state și tot mai mulți reprezentanți ai instituțiilor 
europene își afirmă sprijinul pentru aderarea României la spațiul Schengen. Prin rezoluția votată pe 1 iunie a.c., Partidul 
Popular European, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, și-a declarat susținerea fermă pentru integrarea 
României, Bulgariei și Croației în spațiul de liberă circulație.  

Pentru cetățenii UE, eliminarea controalelor la frontierele interne ale spațiului Schengen înseamnă o mai mare libertate 
de mișcare și o securitate sporită, prin adoptarea unor reguli comune ale statelor semnatare ale Convenției de punere în aplicare 
a Acordului Schengen precum: Eliminarea controalelor persoanelor la frontierele interne; set comun de reguli care se aplică 
persoanelor care trec frontierele externe ale statelor membre UE; armonizarea condițiilor de intrare și a normelor privind vizele 
și cooperarea consulară; cooperarea consolidată în domeniul polițienesc; Cooperare judiciară prin intermediul unui sistem 
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rapid de extrădare și transfer ale executării hotărârilor penale; crearea și dezvoltarea Sistemului de Informații Schengen, 
Sistemului de Informații privind Vizele, Agenției Europeane pentru Frontieră și Coastă (Frontex) și a unui nou sistem de 
înregistrare a intrărilor și ieșirilor la frontierele externe ale zonei Schengen. 

 România poate securiza o frontieră a zonei Schengen în orice condiții. Includerea României și Bulgariei în zona 
Schengen va face toată Uniunea Europeană mai sigură, va face toată zona Schengen mai sigură. Românii și-au câștigat dreptul 
de a călători fără controale la granițele noastre. Comisia Europeană confirmă din anul 2011 că România și Bulgaria îndeplinesc 
toate condițiile. Aderarea noastră cât mai curând este nu doar necesară, ci și extrem de oportună. România acționează deja ca 
un membru de facto al Schengen, pentru protecția Uniunii și a frontierelor sale externe, de aceea merităm să fim primiți și de 
jure în cadrul Spațiului Schengen.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Florin Claudiu Roman 

*** 
Aderarea României la zona Schengen nu mai poate fi amânată 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Aderarea la spațiul Schengen reprezintă un deziderat național încă din anul 2007, când am devenit oficial parte a 

Uniunii Europene. Prin perfectarea Acordului Schengen, încheiat în 1985 între Republica Federală Germania, Franța, Belgia, 
Luxemburg și Olanda, și semnarea Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen din 1990, au fost eliminate 
controalele la frontierele interne ale statelor semnatare și s-a avut în vedere crearea unei singure frontiere externe.  

Am primit cu bucurie vestea adoptării ieri, de către Parlamentul European, cu o majoritate covârșitoare, a unei rezoluții 
ce recomandă primirea României în spațiul Schengen! Această rezoluție nu a făcut decât să reconfirme ceea ce instituțiile 
europene au spus și în trecut, faptul că România îndeplinește toate condițiile necesare pentru a fi parte din Schengen. Pentru o 
scurtă readucere aminte: pe 9 iunie 2011, cu ocazia reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne (Consiliul JAI), România a 
primit recunoașterea îndeplinirii criteriilor prevăzute de acquis-ul Schengen. Această constatare a fost întărită și de o decizie a 
Consiliului European din decembrie 2012, țara noastră primind succesiv accesul la Sistemul de Informații privind Vizele și 
Sistemul de Informații Schengen în anii următori. 

Mai mult, săptămâna aceasta au fost votate, în Parlamentul României, cele trei legi ale justiției privind statutul 
judecătorilor și procurorilor, organizarea judiciară și CSM, elaborate în conformitate cu recomandările organismelor UE și în 
urma unei ample dezbateri cu asociațiile și organizațiile interesate. Prin această reformă a sistemului de justiție, putem fi 
încrezători că Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) va fi, în cele din urmă, ridicat, iar ultimul obstacol în calea 
aderării noastre la zona Schengen va dispărea. După rezoluția Parlamentului European dată marțea aceasta, urmează să vedem 
raportul echipei de experți UE privind managementul frontierelor, cooperarea polițienească și returnarea migranților ilegali. În 
final, testul cel mai important va fi dat pe 8 decembrie, când are loc Consiliul Justiție și Afaceri Interne al UE, organismul 
decizional privind aderarea noastră la Schengen. Statul român și-a îndeplinit toate obligațiile față de cetățenii săi și față de 
Uniunea Europeană în privința dosarului Schengen. Să sperăm că și celelalte state din UE vor fi de aceeași părere pe 8 
decembrie a.c. și vor aproba aderarea țării noastre la Spațiul Schengen. Îi vor face astfel dreptate României în acest deziderat 
îndelung așteptat, dar amânat prea multă vreme! 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
Situația economică din România este stabilă 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Fiecare român resimte astăzi efectele inflației. Situația este una dificilă, dar cu toate acestea este bine să privim și în jur 

atunci când analizăm starea economiei noastre. În primul rând, o nuanță cred eu importantă, este aspectul ce ține de efectele 
asupra economiei ale sfârșitului de vară și începutului de toamnă. Întotdeauna, luna septembrie a înregistrat o creștere, pentru 
că august este, tradițional, luna cu cea mai mică rată a inflației din an. În plus, în luna septembrie se reia activitatea economică, 
situație ce generează – în fiecare an - o creștere a consumului, cu efect inflaționist.  

În al doilea rând, din perspectiva inflației, prin comparație cu statele din regiune, în România se prezintă cea mai 
optimistă situație. Față de rata de 15,9%, cât este în România, observăm rate de 17,2% Polonia, 18% Republica Cehă, 20,1% 
Ungaria sau 83% Turcia. Cauzele sunt multiple, însă principalele sunt războiul împotriva Ucrainei și șantajul energetic al 
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Rusiei care au determinat creșterea prețurilor în domeniul energiei, și, pe cale de consecință, într-un efect de domino, creșterea 
tuturor prețurilor. Guvernul Ciucă a luat măsurile cele mai bune pentru atenuarea efectelor creșterilor prețurilor energiei pe 
piețele internaționale. A plafonat tarifele la electricitate și gaz și a oferit o compensare de 50 bani a prețului carburanților. 
Potrivit ultimei analize a BNR, dacă nu exista plafonarea tarifelor la electricitate și gaz, inflația ar fi sărit de 20% încă de la 
începutul verii. În plus, prin pachetul ”Sprijin pentru România”, Guvernul condus de PNL a oferit și posibilitatea amânării 
plății ratelor, precum și posibilitatea ca toți cei care au credite cu ROBOR să poată cere să trecerea la IRCC și să diminueze, 
cel puțin pentru o perioadă de timp, creșterea ratelor. În momentul acesta BNR folosește toate instrumentele pe care le are la 
dispoziție pentru temperarea inflației. Rata dobânzii de politică monetară va crește pentru a reduce cantitatea de bani aflată în 
piață, fapt ce are ca efect temperarea consumului ca ultim efect al acestui domino: reducerea consumului atrage după sine 
scăderea inflației. Guvernul și instituțiile abilitate vor continua să elaboreze pachete de măsuri pentru a diminua, cât se poate 
de mult, efectele evenimentelor din jurul nostru.  

Vă mulțumesc!        Deputat 
Bogdan Iulian Huțucă 

*** 
România merită să fie în Spațiul Schengen! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Așa cum afirma și Președintele PPE, domnul Manfred Weber, România îndeplinește criteriile de aderare la Spațiul 

Schengen de mai bine de 11 ani și ”nu există motive obiective pentru a refuza Bulgariei și României acest acces ... permiteți-
mi să-i asigur pe prietenii noștri din Sofia și București: aveți sprijinul nostru deplin, al PPE. Locul vostru este în Schengen!” 
Din fericire, după 11 ani în care nu s-a făcut niciun progres pentru a permite accesul țării noastre în acest spațiu al libertății, 
avem în această toamnă una dintre cele mai importante oportunități pentru a elimina și această barieră. 

Stimați colegi, 
Faptul că tot mai multe state membre au declarat deja că susțin cu toată forța aderarea României la Spațiul Schengen 

este rezultatul eforturilor politico-diplomatice ale Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, și a muncii din ultimul an 
depuse de Guvernul condus de Nicolae Ciucă. Chiar și premierul Olandei, stat care în trecut nu a agreat aderarea României, a 
afirmat săptămâna trecută că ”Olanda nu e în principiu împotrivă. România a făcut foarte mulți pași în direcția bună.” 
continuând să  afirme, ceea ce și noi știm și agreăm, că România a făcut progrese enorme și că încă mai are reforme de făcut. 
Însă, nu cred că suntem cu nimic mai prejos decât cele mai multe dintre statele fondatoare. Dimpotrivă, românii sunt poporul 
cu cea mai mare încredere în Uniunea Europeană, cei mai încrezători în proiectul european și cei mai loiali valorilor europene. 
Cred că la acest capitol stăm mult mai bine decât multe state care fac parte deja din Spațiul Schengen.  

Nu aș vrea să închei înainte de a relua declarația Președintelui României, domnul Klaus Iohannis “Pentru mine, pentru 
noi ... eşecul nu este o variantă! Noi căutăm soluţiile pentru a transforma acest demers într-o reuşită.” Cred că fiecare om 
politic, fiecare partid politic trebuie să se alieze eforturilor pe care le fac în prezent Președintele României, ministrul justiției, 
ministrul afacerilor interne și cel al afacerilor externe și Guvernul condus de Nicolae Ciucă în ansamblul său. O reușită a 
aderării la Spațiul Schengen nu va fi doar o reușită istorică a României ci, în egală măsură, și o reușită importantă a Uniunii 
Europene, căci beneficiile vor fi pentru toate statele europene care participă la această politică de liberă circulație.  

Vă mulțumesc,      
Deputat 

Dumitru Rujan 
*** 

Declarație politică 
Stimați colegi, 
Ieri, la Alba Iulia, manifestări ample, având în centrul lor pe membrii Casei Regale, străstrănepoata Regelui Ferdinand, 

Margareta, Custodele Coroanei Române și pe Principele Consort Radu, au marcat ceea ce acum un secol avea să dea startul 
unor reforme care să facă practic din perioada interbelică, adevărata epocă de aur a narațiunii istoriografiei românești.  

Până astăzi, probabil niciun alt eveniment politic nu a mai produs atâta emoție și consens politic, nu a mai adunat clasa 
politică și societatea cum a făcut-o Încoronarea din 15 octombrie 1922. În acel an, România ieșise de 4 ani dintr-un război 
devastator, când a fost la un pas de anihilare statală. Printr-o conjunctură favorabilă, a ieșit din Marele Război întregită. Dar 
întregirea națională a venit la pachet cu o serie de probleme: populația țării se mărise de peste două ori, de la 7,7 milioane de 
locuitori, în 1914, la 16 milioane, în 1922.  
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Noile provincii trebuiau integrate în Vechiul Regat, existau nemulțumiri sociale și politice, la care un răspuns a fost 
reforma electorală și reforma agrară (promisiunile Regelui din timpul războiului), noile granițe trebuiau ratificate și 
recunoscute prin tratatele internaționale, industria trebuia sprijinită și dezvoltată etc.  

Cei 4 ani, de la încheierea războiului și până la momentul festiv al încoronării, au reprezentat cei mai productivi și 
eficienți ani pentru clasa politică care, într-un timp relativ scurt, a pus bazele statalității noii Românii. Au fost și disensiuni, 
abordări diferite cu privire la abordări de soluționare a problemelor României. Dar, într-un final, s-au găsit soluții de mijloc 
pentru a putea îndeplini dezideratele din urma unirii de la 1918. Cea mai importantă pildă pentru astăzi după Încoronarea 
din 1922 este puterea consensului pentru mari proiecte naționale. Țărăniștii și liberalii erau într-o opoziție feroce, dar 
mereu au găsit o cale de mijloc atunci când în joc era soarta României. Coroana era liantul care reușea să așeze liniar 
forțele politice, elitele vremii, provinciile cu toată diversitatea lor, minoritățile etnice și religioase, biserica națională, 
intelectualii, probabil și cei foarte puțini republicani.  

Astăzi, mai mult ca niciodată, avem nevoie de a găsi consensul, după multiplele crize care au zguduit și zguduie 
România și care au culminat cu starea de insecuritate în urma războiului ilegal și neprovocat pornit de Rusia împotriva 
Ucrainei.  

Consensul pentru a trece noile Legi ale Educației, care să întoarcă România cu fața către viitor și s-o pregătească pentru 
provocările care ne așteaptă. 

 Consensul pentru a intra în Schengen, un proiect de țară pe care verbal toată clasa politică îl susține, dar pe care unii îl 
sabotează și își exprimă satisfacția făcând asta.  

Consensul pentru a face ca pachetul de legi ale justiției să producă ridicarea MCV, dar și intrarea în OECD, care va 
consfinți România într-o zonă de prosperitatea pe care probabil doar făuritorii Marii Uniri o mai visaseră, în ultimii 100 de ani.  

Consensul pentru a reuși să trecem peste iarnă cu facturile, inflația și criza energetică generată de Rusia. Dar și pentru 
viitor, consensul pentru a regândi România din punct de vedere administrativ, consensul pentru a reclădi bazele constituționale 
ale instituțiilor și parlamentarismului românesc, consensul pentru a putea, în coaliții de guvernare, să construim fără derapaje 
sau blocaje țara la care visăm cu toții.  

În Proclamaţia Regelui Ferdinand către popor, Suveranul spunea: "Punând pe capul meu, în această străveche cetate a 
Daciei romane, coroana de oţel de la Plevna, pe care noi şi glorioase lupte au făcut-o pe veci coroana României Mari, mă 
închin cu evlavie memoriei celor care, în toate vremurile şi de pretutindeni, prin credinţa lor, prin munca şi prin jertfele lor, 
au asigurat unitatea naţională; şi salut cu dragoste pe cei care au proclamat-o într-un glas şi o simţire, de la Tisa pân la 
Nistru şi până la Mare", conform volumului "Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866-1947) Ferdinand I" (vol. II, 
Ioan Scurtu, 2004).  

Mesajul Regelui Ferdinand răsună peste generații și același ideal patriotic ar trebuie să anime clasa politică pentru ca, 
prin activitatea noastră, marile proiecte de țară ale României să fie înfăptuite. 
 

Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
 

Promovăm valorile liberale! 
Ducem mai departe misiunea lui Radu Câmpeanu! 

Stimați colegi, 
În urmă cu 6 ani, în data de 19 octombrie 2016, Radu Câmpeanu pleca dintre noi. A fost o pierdere imensă atât pentru 

Partidul Național Liberal, cât și pentru întreaga clasă politică.  
Ducând mai departe tradiția unei familii liberale, tatăl său  fiind fost prefect liberal de Dâmbovița, între anii 1944 – 1947 

a fost preşedintele Tineretului Universitar şi, din această postură, a fost conducătorul unui comitet studențesc de organizare a 
ultimei mari manifestări anticomuniste inițiată de studenți, în data de 8 noiembrie 1945. 

Ideile politice ale lui Câmpeanu l-au adus în atenția regimului comunist. Având în vedere faptul că nu a vrut să renege 
valorile liberale, a petrecut opt ani în mai multe închisori comuniste. După eliberare, a avut mai multe locuri de muncă 
modeste în România, deși avea studii superioare.  

În anul 1973, la vârsta de 52 de ani, se refugiază la Paris, împreună familia, reușind să obțină azil politic. Din Franța, a 
reușit să consolideze opoziția la regimul comunist. A fost președinte al Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, 
vicepreședinte al Asociației Internaționale „Solidaritatea europeană” și fondator al Consiliului Național Român. A încercat, cu 
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toate resursele posibile, să arate drama prin care trec românii rămași în țară, sub dictatura comunistă. Liberalul a fost unul 
dintre cei mai activi luptători pentru deconspirarea abuzurilor făcute sub comanda lui Nicolae Ceaușescu. 

După Revoluția anticomunistă, a revenit în România. Și-a văzut visul cu ochii în ianuarie 1990, atunci când Partidul 
Național Liberal a fost refondat. Câmpeanu a fost ales secretar general al partidului. În același an, avea să devină președinte al 
partidului, funcție pe care a ocupat-o până în 1993. 

A candidat la alegerile prezidențiale din 1990. Deși nu a câștigat alegerile, pentru mulți dintre noi, a fost președintele de 
care țara noastră avea nevoie. A făcut o campanie spectaculoasă, a ținut discursuri memorabile și a afirmat răspicat că locul 
României este în rețeaua țărilor democratice.  

Din funcția de senator, a reușit să susțină parcursul european al României. A fost unul dintre cei mai activi susținători ai 
democrației, capitalismului și liberalismului.  

„Reconstrucţia Partidului Naţional Liberal şi renaşterea unei vieţi democratice în România sunt legate de numele lui 
Radu Câmpeanu. A vorbit în Exil despre o Românie liberă şi despre valori europene, iar după 1990 a luptat pentru acestea în 
ţară. Odată cu dispariţia sa, pleacă unul dintre seniorii autentici ai politicii româneşti.”, a transmis președintele Klaus Iohannis, 
în momentul aflării veștii că fostul președinte PNL a murit. 

Radu Câmpeanu a fost un om politic apreciat atât de liberali, cât și de adversarii politici. A fost un politician elegant, un 
patriot convins și un democrat autentic. A făcut toate sacrificiile necesare pentru România. Avem nevoie de repere, iar fostul 
președinte PNL este un exemplu pentru noile generații.  

Promovăm valorile liberale. Protejăm identitatea românească. Ducem mai departe misiunea lui Radu Câmpeanu! 
 

Deputat 
Florin-Alexandru Alexe 

*** 
Programul Regional Nord-Est a fost aprobat de Comisia Europeană! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
După foarte mulți ani în care Regiunea Nord-Est era arătată cu degetul pentru subdezvoltare și pentru lipsa investițiilor, 

eforturile administrațiilor publice locale și ale Guvernului din ultima perioadă au schimbat cu totul această tendință, în una 
favorabilă. Infrastructura modernă de transporturi care să lege Moldova de celelalte provincii istorice a început să se 
construiască, administrațiile publice locale au asigurată finanțarea pentru realizarea proiectelor de investiții de interes local, 
utilitățile de bază se extind la cât mai multe gospodării, școli renovate sunt tot mai multe, spitalele primesc dotări moderne și 
lista reușitelor din ultimii ani poate continua. La baza tuturor acestor reușite au stat și stau fondurile europene nerambursabile 
puse la dispoziția României de Uniunea Europeană. Mulți au privit cu scepticism reușitele Președintelui României și ale PNL 
atunci când s-au obținut finanțări de zeci de miliarde de euro aferente Planului Naționale de Redresare și Reziliență și cele 
disponibile în cadrul financiar multianual 2021-2027. Acum, cât cea mai mare parte a proiectelor sunt susținute cu aceste 
fonduri, încrederea mare pe care românii o au în Uniunea Europeană a fost răsplătită. 

Stimați colegi, Uniunea Europeană a aprobat recent Programul Regional Nord-Est, un program care susţine  
transformarea și dezvoltarea Regiunii de Nord-Est într-o regiune competitivă prin inovare, digitalizare, întreprinderi dinamice, 
localități modernizate, transporturi, educație și mediu curat. Programul regional reprezintă și o reformare structurală a modului 
în care România va utiliza resursele financiare europene în exercițiul financiar viitor, printr-o mai mare apropiere de cetățean 
și de nevoile sale. 

Stimați colegi,  
Chiar dacă traversăm o perioadă deosebit de dificilă, marcată de agresiunea barbară a Rusiei la granița Regiunii Nord-

Est, de o criză energetică provocată de acest atac nejustificat asupra poporului ucrainean, de prețuri care au crescut într-un ritm 
nedorit, cred cu putere că fondurile europene pe care Uniunea Europeană ni le pune la dispoziție ne vor ajuta să depășim toate 
dificultățile. Ceea ce știm cu toții este că aceste oportunități financiare trebuie fructificate până la ultimul euro, că fondurile nu 
ne stau la dispoziție o veșnicie, că avem nevoie de proiecte utile pentru oameni și că toate autoritățile române trebuie să-și dea 
concursul pentru a crește calitatea vieții românilor. România se va schimba la față cu ajutorul fondurilor europene, dar pentru 
aceasta este nevoie de foarte multă muncă și seriozitate.  

Vă mulțumesc,       Deputat 
Ioan Balan 

*** 
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Sectorul zootehnic și al industriei alimentare – încotro? 
 

Conform datelor Institutului Național de Statistică, deficitul balanței comerciale a României a ajuns la peste 21 miliarde 
de euro, în creștere cu peste 4 miliarde față de anul trecut. În plus, contextul global generat de pandemia de COVID-19, 
conflictul armat din Ucraina și seceta gravă din acest an contribuie în mod semnificativ la adâncirea deficitului comercial, mai 
ales în sfera sectorului alimentar, ca urmare a destabilizării prețurilor atât la produsele agroalimentare cât, mai ales, la materiile 
prime necesare producătorilor.  

Alimentele de bază precum carnea, fructele, laptele sunt produsele cu cele ridicat deficit comercial, motiv pentru care 
procesarea este un sector greu încercat, care nu poate fi ajutat sau echilibrat doar prin exporturile de cereale pe care România 
mizează de câțiva ani încoace. 

Cadrul legislativ actual trebuie să se centreze, în special,  pe contracararea/reducerea impactului negativ asupra 
securității alimentare în timpul unei situații de criză. De aceea, sunt necesare politici publice, adaptate și acceptate de 
decidenţii politici, care să sprijine creşterea valorii adăugate în agricultură prin stimularea depozitării și procesării materiilor 
prime agricole, concomitent cu încurajarea investiţiilor care să permită creşterea competitivităţii produselor agricole româneşti. 
Este evident și la îndemână că România își poate îmbunătăți balanţa comercială negativă mai ales din comerţul cu produse 
lactate și carne de vită. Susținerea procesării materiilor prime autohtone, acoperirea necesarului propriu de consum și 
diminuarea importurilor, exportul de produse procesate, vizibilitatea și promovarea a industriei alimentare reprezintă 
principale axe ale unor politici agricole veritabile și sustenabile. 

Toate aceste deziderate trebuie să se regăsească transparent, vizibil și clar în Planul Național Strategic, printr-o alocare 
judicioasă a fondurilor către toate activitățile economice aferente sectorului zootehnic și al industriei alimentare.  

Totodată, instituirea schemelor de ajutor de stat în sectorul zootehnic și al industriei alimentare trebuie să vizeze, pe 
rând, sectoarele care sunt deja în colaps, cum este, doar ca prim exemplu cel al vacii de lapte. Lipsa unui sprijin acordat acestui 
sectorul în contextul creșterii prețului la raft cu aproape 50% și al importului masiv de materie primă a condus la diminuarea 
numărului fermelor de vaci de lapte. Mai exact, asistăm la un abandon îngrijorător al acestei activități. 

De aceea, consider ca fiind necesară întărirea dialogului cu reprezentanții sectoarelor zootehnie și industrie alimentară și 
reiterând ideea că politicile agricole trebuie să răspundă concomitent și imediat cerințelor actuale generate de evenimente cu 
repercusiuni negative asupra sectorului agroalimentar și nu numai. 

În acest context, deloc favorabil pentru echilibrarea balanței comerciale, fac un apel public ca politicile agricole 
elaborate să fie mult mai coerente și mai bine gestionate, iar sprijinul acordat sectoarelor zootehnie, respectiv industrie 
alimentară, să fie alocat, în egală măsură tuturor activitaților aferente acestor sectoare, 

Vă mulțumesc.      
Deputat 

Emil – Florian Dumitru 
*** 

 

Nu poți să conduci cu rezultate o țară dacă principala activitate este schimbarea unei garnituri cu alta! 
 
Cele mai bune rezultate până astăzi în absorbția de fonduri europene a avut-o mediul privat, în vreme ce zona publică se 

confruntă în continuare cu mari probleme în cheltuirea banilor europeni. Abia astăzi, pe fondul unei guvernări stabile și prin 
mari eforturi pe care colegii mei le depun, începând cu Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, vedem 
ținte ambițioase și planuri concrete pentru a nu pierde banii din perioada de programare 2014-2020.  

Pe 31 decembrie 2023 Guvernul României trebuie să trimită declarațiile finale de cheltuieli. Instituțiile publice din 
România cu responsabilități în acest domeniu sunt într-o cursă contra cronometru, în condițiile în care intrăm și în noua 
perioadă de programare și avem de implementat și PNRR-ul. Premierul României, Nicolae Ciucă, a spus-o de multe ori: nu ne 
permitem să pierdem nici un euro din aceste sume! 

Schimbările foarte dese de guverne și de miniștri și, laolaltă cu ei, schimbările dese în eșaloanele de conducere de la 
nivelul instituțiilor bugetare, rod capacitatea administrativă a României. Și, după cum s-a văzut, determină pierderea unor bani 
care înseamnă și autostrăzile despre care tot vorbim, și proiecte precum Drumul Expres Brăila-Tulcea-Constanța.  

Marile investiții în infrastructură însă nu le poate face mediul privat, care, s-a văzut, fiind deosebit de competitiv 
reușește să atragă toate sumele care îi sunt dedicate din cadrul programărilor financiare ale UE. România are astăzi o altă față 
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în primul rând datorită antreprenoriatului care a beneficiat de bani europeni nerambursabili și care a învățat cum să le atragă și 
să le folosească mai bine. Este timpul ca și statul român să dovedească faptul că poate! 

Nu poți să ai rezultate deosebite în mediul public, atâta vreme cât semestrial vine un alt șef, cu alte priorități și, la rândul 
său, schimbă toți șefii din subordine pentru că vrea și poate. Nu poți să conduci cu rezultate o țară dacă principala activitate 
este schimbarea unei garnituri cu alta! 

Văd după atât de mult timp că ministerele din România reușesc să miște proiecte și să își asume ținte ambițioase, cu 
termene foarte precise. Pe lângă sursă de finanțare, astăzi avem și orizonturi de timp clare pentru majoritatea proiectelor mari 
de infrastructură ale României.  

Sigur, nevoile tuturor comunităților sunt uriașe, iar o parte dintre acestea nu mai pot fi acoperite din fondurile europene, 
deoarece guvernele precedente au pierdut acest tren. Este motivul pentru care noi, liberalii, ne-am luptat atât de mult pentru ca 
Programul Național de Dezvoltare „Anghel Saligny“ să existe și să vină direct în sprijinul comunităților care au nevoi de bază 
pentru a aduce standardele normale de civilizație – apă, canalizare, rețele de gaz metan, drumuri.  

România, dacă ne facem treaba așa cum se cuvine, devine în perioada următoare un mare șantier. Trebuie să recuperăm 
timp și decalaje acumulate în prea mulți ani. Dar asta nu poate fi posibil decât dacă avem stabilitate politică. Pentru guvernări 
solide e nevoie de majorități parlamentare la fel de solide, chiar dacă uneori ele vin și cu prețul scăderii temporare în sondajele 
de opinie. Sunt sigur că, în final, românii vor aprecia PNL pentru că a ales calea dificilă, a construcției și a stabilității, în 
defavoarea unor interese de moment, în care strigatul de după gard ar fi fost poate mai profitabil. 
 

Deputat 
George Șișcu 

*** 
Adoptarea legilor justiției este un mare pas înainte 

 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
La începutul acestei săptămâni, Senatul României, în calitate de for decizional, a adoptat cele trei proiecte de lege care 

priveau organizarea judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii și statutul judecătorilor și procurorilor.  
Legile Justiției reprezintă un obiectiv foarte important pentru țara noastră, deoarece adoptarea lor joacă un rol 

determinant în ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare și, implicit, în aderarea României la Spațiul Schengen. Prin 
munca asiduă a ministrului PNL, domnul Cătălin Predoiu, și a echipei de la Ministerul Justiției, s-a asigurat preluarea în aceste 
acte normative a recomandărilor MCV, ale Comisiei de la Veneția și ale asociațiilor profesionale.  

Astfel, noile legi vin să modernizeze justiția, să o alinieze la principiile europene, să consolideze independența sa, dar și 
să clarifice aspecte de bază din cariera judecătorilor și procurorilor și să asigure o mai mare eficiență, toate cu respectarea 
drepturilor și libertăților cetățenești. Totodată, acestea vin să repare tot ce a fost mutilat în anii precedenți și îndreaptă multe 
imperfecțiuni. 

Adoptând aceste legi și respectându-ne angajamentele, putem spera într-un viitor apropiat la ridicarea MCV, ceea ce ne-
ar aduce mai aproape de Schengen, iar acest lucru înseamnă eliminarea, în sfârșit, a cozilor interminabile și a timpilor de 
așteptare de la granițe, atât pentru cetățeni, cât și pentru transportatori, dar și proceduri mult simplificate la frontiera aeriană 
pentru zborurile către și dinspre destinații din spațiul Schengen. Mai mult, adoptarea Legilor Justiției este și un obiectiv asupra 
căruia România s-a angajat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, adică un jalon de care va depinde accesarea 
fondurilor de care țara noastră are mare nevoie pentru modernizare și dezvoltare în perioada următoare.  

Ministrul Justiției, condus de ministrul PNL Cătălin Predoiu, s-a consultat cu toate instituțiile responsabile în domeniu, 
de la ÎCCJ, la CSM, la Ministerul Public, dar și asociații, ONG-uri și sindicate. Proiectele au fost puse în dezbatere publică 
pentru prima dată în 2020, deci au stat în dezbatere aproape 2 ani. Au fost elaborate după mai multe runde de dezbateri 
publice, numai într-o singură rundă au fost examinate peste 1000 de amendamente. Astfel, putem spune că astăzi am adoptat 
un pachet legislativ coerent și stabil, care să pună România pe traiectoria europeană, de la care, în anii trecuți, o guvernare de 
tristă amintire s-a străduit să o abată.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
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Norii negri care se strâng peste economia națională pot fi alungați cu fondurile europene 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Nu putem trece cu vederea avertismentele tot mai frecvente care vin din partea unor instituții internaționale de prestigiu, 

care spun că inflația tot mai accentuată completată de criza energetică și de blocajele apărute în aprovizionarea cu unele 
materiale și materii prime ar putea să aducă din anul 2023 o recesiune severă chiar în rândul celor mai puternice economii ale 
lumii. Ori, cum economia țării noastre depinde în foarte mare măsură de dinamica celor mai puternice economii europene, cum 
multe fabrici din țara noastră depin de producția din alte state europene, nu ar trebui să ne facem iluzia că am putea să fim 
feriți de riscuri.  

Stimați colegi, 
Președintele României și Partidul Național Liberal au reușit în urmă cu doi ani să obțină din partea Comisiei Europene 

un volum de finanțări record, atât prin mecanismul european de redresare și reziliență, cât și prin cadrul financiar multianual, 
de cca. 80 de miliarde de euro. Acest volum uriaș de finanțare, care poate fi comparat cu Planul Marshall pentru Europa 
democratică, merge deja către modernizarea întregii Românii, către infrastructura de transporturi, agricolă, școală și sanitară, 
către digitalizare și reforme structurale, către dezvoltarea operatorilor economici români mici și mijlocii, către politici pentru 
un mediu mai curat. Mai mult decât atât, proiectele care trebuie să fie derulate cu acești bani trebuie să fie proiecte pentru 
viitor, moderne, sustenabile energetic și ecologic.  

Stimați colegi, 
Dacă riscurile anticipate s-ar putea produce, România poate evita o recesiune economică printr-o utilizare eficientă a 

fondurilor europene. În anul 2022, acest lucru a fost deja demonstrat prin faptul că, deși economii puternice din Uniunea 
Europeană au înregistrat stagnare economică sau o creștere de câteva zecimale, România, prin impulsionarea investițiilor 
finanțate din fonduri europene, a înregistrat o creștere economică de 5,7%. Așadar, avem la îndemână aceste resurse exact în 
momentul în care avem cel mai mult nevoie de ele și exact în momentul în care România are cea mai mare nevoie de 
modernizare și dezvoltare. Dacă ar fi să judecăm modul în care Guvernul Ciucă a reușit să gestioneze multitudinea de crize 
apărute în anul 2022 și să impulsioneze creșterea economică prin utilizarea fondurilor europene, am convingerea că țara 
noastră va evita scenariile sumbre cu privire la dinamica economiei în următorii ani. 

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

Parlamentul European – vot favorabil pentru aderarea României la spațiul Schengen 
 

Votul dat ieri în Parlamentul European atestă, încă o dată, că România merită cu prisosință să devină membru cu 
drepturi depline al Uniunii Europene prin aderarea la spațiul Schengen. Acest vot covârșitor acordat la Strasbourg, cu 47 de 
voturi PENTRU, 49 împotrivă, 43 de abțineri, nu mai lasă loc interpretărilor de orice fel și deschide porțile Schengen pentru 
România! De acum, mai depindem doar de votul politic care va fi dat în cadrul Consiliului Uniunii Europene, forumul 
decizional în această speță. 

Beneficiile aderării României la spațiul Schengen sunt multiple și vor avea efecte imediate în ceea ce privește circulația 
cetățenilor români pe teritoriul Uniunii Europene, precum și în ceea ce privește circulația mărfurilor. Aderarea la Schengen va 
însemna concret ZERO ore de așteptat la frontiere pentru turiști și transportatori, va reduce semnificativ costurile de transport 
și va avea și un impact pozitiv asupra mediului prin reducerea consumului de carburanți. Un alt aspect important îl reprezintă 
creșterea atractivității investiționale, ce va genera pe termen mediu și lung crearea de noi locuri de muncă stabile și bine plătite 
pentru români. 

Niciun lider european nu poate contesta faptul că România a făcut toate investițiile necesare în sistemele de securitate la 
frontiere, că am consolidat legislația și că funcționarii din domeniu sunt bine pregătiți.Am speranța că toți partenerii europeni 
vor accepta până la urmă că țara noastră și-a făcut bine temele, îndeplinind criteriile de aderare la Schengen, că vor lăsa 
orgoliile sau calculele politice interne deoparte și vor da un vot rațional și corect în cazul României!  

Situația actuală este nedreaptă și trebuie să înceteze cât mai curând! 
Prin noi înșine pentru România!        Deputat 

Alexandru Popa 
*** 
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Locul României este în Spațiul Schengen! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
”Olanda nu se opune aderării României la Schengen” a afirmat în urmă cu numai câteva zile prim-ministrul Olandei, 

Mark Rutte, aflat în vizită oficială la București. Domnia sa a pus astfel capăt tuturor speculațiilor și știrilor false răspândite în 
spațiul public, potrivit cărora aderarea României este deja un eșec, pentru că Olanda se opune și va strica acel consens necesar 
în cadrul Consiliului Uniunii. Nu! Olanda nu se opune, însă reafirmă acele condiții de reformă publică pe care și noi românii le 
știm și le așteptăm de mult timp, chiar dacă din punct de vedere tehnic, al securizării frontierelor, suntem pregătiți de peste 11 
ani.  

Vrem în Spațiul Schengen, atunci trebuie să ducem până la capăt reformarea legilor justiției și ridicarea Mecanismului 
de Verificare și Cooperare. Vrem în Schengen, trebuie să sprijinim eficientizarea luptei anticorupție, eficientizarea 
administrației publice și combaterea criminalității organizate. Vrem în Schengen, atunci să punem capăt atacurilor sterile ale 
unor politicieni iresponsabili la adresa României și a Guvernului. Sunt obiective normale, firești, așteptate de poporul român, 
pe care Guvernul Ciucă și le-a asumat și am toată încrederea că le va duce la bună îndeplinire. 

Stimați colegi, 
Tot în acest context,  aș vrea să le mulțumesc: președintelui Partidului Popular European, domnul Manfred Weber, care 

a afirmat răspicat că ”Locul României și Bulgariei este în Schengen!”, cancelarului german Olaf Scholz care a s-a angaja că 
”Voi lucra pentru a le vedea ca membre cu drepturi depline”, precum și președintelui francez, Emanuel Macron, care a 
reafirmat sprijinul său ”De atâţia ani încoace Franţa este alături de România”. Poate că pe mulți am să-i uimesc, însă apreciez 
pozitiv și faptul că președintele Camerei Deputaților, domnul Marcel Ciolacu, face demersuri pe lângă Partidul Socialist 
European, în vederea obținerii susținerii din partea socialiștilor europeni pentru dosarul de aderare a României la Schengen. 
Uniți, cu siguranță vom reuși! Partidele politice au demonstrat în ultimii ani că uniți și responsabili am reușit să aderăm și la 
NATO și la Uniunea Europeană, iar acum mai avem de îndeplinit încă un obiectiv major. 

Aderarea la Schengen este un proiect major de țară la care toate forțele politice trebuie să conlucreze. Cei care nu pot 
ajuta, măcar să se abțină. O decizie favorabilă, pe care o așteptăm cu toții, este o decizie favorabilă pentru toți românii și 
pentru Uniunea Europeană.  

Vă mulțumesc,          Deputat 
Valentin-Ilie Făgărășian 

*** 
 

PNL înțelege necesitatea unei infrastructuri de calitate în regiunea Moldovei și sprijină dezvoltarea acesteia 
 

Dezvoltarea economiei românești este, cred eu, dezideratul (cel puțin manifest) al tuturor forțelor politice din România, 
însă nici această intenție nu depășește întotdeauna stadiul simplelor declarații cu scop strict electoral, nici mijloacele propuse 
nu sunt întotdeauna cele corecte. 

Desigur, atât conferirea de beneficii directe salariaților, pensionarilor ori chiar persoanelor fără venit, cât și lupta 
împotriva corupției sunt obiective nobile, iar Partidul Național Liberal nu a avut și nu are nimic împotriva acestora. Din 
păcate, însă, atât una, cât și cealaltă sunt soluții care tratează doar simptomele, iar nu cauza problemei. Un personal de stat 
motivat și competent este o necesitate vitală, recunoștința față de seniori este o puternică obligație morală iar ajutorarea celor 
aflați în nevoie survine din sentimentele empatiei și calității. Problema tuturor acestora este că, pentru a fi durabile, trebuie 
efectuate după generarea resurselor necesare, iar nu invers. Totuși, deși noi, liberalii, credem că investițiile trebuie să preceadă 
distribuirea resurselor create, recunoaștem în viziunea partenerilor noștri de coaliție un sistem coerent, criticile noastre vizând 
momentul, iar nu necesitatea adoptării acestor măsuri. Însă, din păcate, această preferință i-a făcut pe colegii din PSD să 
neglijeze investițiile în infrastructură! 

Mult mai gravă ni se pare clamarea unor obiective maximaliste, justițiare (a căror împletire cu utilizarea tendențioasă și 
uneori abuzivă a instituțiilor statului pentru eliminarea adversarilor politici este nu doar condamnabilă, ci și profund 
dăunătoare siguranței personale a cetățenilor și democrației însăși), însoțită de întreținerea unui climat de confruntare 
permanentă cu oricine, de scandal, de circ ieftin, toate pentru a masca lipsa oricăror soluții viabile, aroganța fără fundament în 
cunoștințele de specialitate (cu toate frecventele pretenții de erudiție provenite cel mai adesea din cursuri de scurtă durată 
prezentate ca studii efectuate în străinătate sau experiență profesională efectuată, în realitate, la băncile sau alte societăți ale 
părinților, unchilor etc.) și, în general, lipsa crasă de competență administrativă. Ați recunoscut, cred, atitudinea 
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reprezentanților USR! Evident că aceeași lipsă agresivă de pricepere a afectat și domeniul infrastructurii, atunci când România 
a avut neșansa ca acesta să fie coordonat de USR, chiar dacă tot pseudo-salvatorii sunt, acum, cei mai vocali în a-și asuma 
realizările noastre! 

Însă singurul partid care și-a asumat dintotdeauna necesitatea dezvoltării prioritare a infrastructurii, ca premisă pentru 
atragerea de investiții străine și sprijinire a celor interne, este Partidul Național Liberal. Aceasta pentru că noi știm să 
recunoaștem valoarea investițiilor private, știm că ele susțin economia României, dar știm și că voi, cei care vă asumați atâtea 
riscuri pentru a crea bunăstarea de care ne bucurăm cu toții, aveți nevoie de conexiuni, aveți nevoie de transport, aveți nevoie 
ca bunurile pe care achiziționați și cele pe care le vindeți să străbată țara cu viteza gândului, aveți nevoie, într-un cuvânt, de 
infrastructură!  

Poate cel mai bun exemplu în acest sens este chiar dezvoltarea infrastructurii din regiunea României mea mai puțin 
favorizată din acest punct de vedere, și anume Moldova. Cu toții știm că timp de peste două decenii, această regiune a fost 
efectiv neglijată atât de cei care promiteau, odinioară, așa-numita Autostradă a Moldovei promisă de Miron Mitrea, cât și de 
cei care au promis...doar că se vor lupta cu toată lumea. Nu știm exact pentru ce, dar se vor lupta, asemenea armatei ruse în 
Ucraina. 

De aceea, fără falsă modestie pot spune că a fost nevoie să venim noi, Partidul Național Liberal la guvernare, pentru a 
include în Planul Național de Redresare și Reziliență, prin negocieri cu Comisia Europeană, obiective ce țin de realizarea 
infrastructurii moderne din Moldova și, bineînțeles, pentru a completa cele stabilite prin PNRR în scopul de a realiza, în 
sfârșit, ceea ce de la 1859 și până astăzi nu s-a reușit: conectarea Moldovei cu Bucureștiul! 

Astfel, cu puțin peste o lună în urmă, la 11 august, au demarat lucrările la la lotul I (Ploiești – Buzău) al viitoarei 
autostrăzi, pe tronsonul Mizil – Pietroasele, în lungime de 28,35 km, ce cuprinde nu mai puțin de 20 de poduri și pasaje, două 
noduri rutiere și două spații de servicii de tip S1 (stânga/dreapta). Lucrările sunt programate a se finaliza într-un termen de 20 
luni. Ulterior, la 22 august, s-a dat startul lucrărilor pe tronsonul Dumbrava – Mizil, în lungime de 21 kilometri, proiectate a fi 
gata în același termen de 20 de luni și care vor include, la rândul său, 15 poduri și pasaje, două noduri rutiere și un centru de 
întreținere și monitorizare. 

Mai departe spre nord, două loturi din lotul Buzău – Focșani (Buzău – Vadu Pașii, respectiv Mândrești – Munteni – 
Focșani Nord) se află deja în procedură de contractare și își vor afla, cât de curând, executanții. 

Așadar, autostrada avansează cu pași repezi spre nord, iar nu peste mult timp vom avansa și noi, pe aceeași autostradă, 
spre granițele țării. Ce au în comun toate aceste lucrări? Au debutat exact în decursul unei guvernări PNL, conduse cu eficiență 
militară de un prim-ministru PNL! Ce au în comun toate celelalte proiecte de până acum, la care doar au făcut referire alte 
guvernări? Exact, faptul că au rămas doar la stadiul de proiect.  

Vă aștept, așadar, ca peste câțiva ani să străbatem împreună Moldova, de la sud la nord și de la nord la sud, de la 
Focșani la Suceava și de la Botoșani la Galați, să transportăm pe tot întinsul ei mărfurile care poartă după ele prosperitatea 
noastră și să ne vizităm unii pe alții indiferent unde ne-am afla și îmi exprim încrederea că eforturile noastre reale, palpabile, 
încununate de succes vor produce un efect autentic în viața fiecăruia dintre noi, efect pe care scandalul, circul ieftin și 
atitudinea suburbană nu îl vor putea niciodată suplini! 

Deputat 
Cătălina Ciofu 

*** 
Susținerea producătorilor industriali și siguranța locurilor de muncă, în prim-planul preocupărilor Guvernului 

 

Guvernul condus de premierul PNL Nicolae-Ionel Ciucă pune un accent determinant pe dezvoltarea industrială a 
României și pe atragerea de noi investitori în acest domeniu vital al economiei. 

Pentru a sprijini unitățile industriale în eforturile de a depăși cu bine actuala criză energetică, Executivul a aprobat o 
schemă de ajutor în valoare de 1,5 miliarde euro. Acest demers este vital pentru sprijinul marilor consumatori și constituie 
rezultatul efortului conjugat ale societăților mari consumatoare de energie și a statului în vederea asigurării unui flux continuu 
necesar realizării unor producții de calitate și implicit de menținere a trendului ascendent al exporturilor. 

În acest context, sunt încrezătoare că adaptarea României la această perioadă dificilă va fi mai facilă, prin intermediul 
fondurilor europene pe care le avem la dispoziție. În acest fel, Guvernul mizează pe realizarea unei tranziții rapide către 
energia verde, în vederea inițierii de noi surse de producere a energiei. În acest mod, ne asigurăm că astfel de proiecte sunt 
sustenabile, predictibile, au coerență și vor fi aplicabile așa cum au fost asumate de către țara noastră. 
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Din această perspectivă, Executivul transmite un semnal concret de încredere către potențialii investitori, atât către cei 
externi, cât și către IMM-uri, care au potențial de a ajunge în familia industriei românești. 

Apreciez că IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei naționale, iar programele guvernamentale de sprijin 
aflate în derulare sunt în măsură de a aduce acel plus valoare economiei, dar și de a oferi o garanție de stabilitate acestora. 

Consider că producătorii industriali autohtoni, fie că sunt cu capital străin sau românesc, au capacitatea de a se adapta 
noilor provocări ale acestei perioade grele, prin armonizarea cerințelor de ultimă oră, care sunt asumate pe diverse domenii, 
precum noile directive europene referitoare la protecția mediului. 

Guvernul Ciucă acționează ferm și concret pentru identificarea soluțiilor optime care să ofere garanții reale în ceea ce 
privește faptul că România își poate asuma și folosi pozitiv și judicios resursele și oportunitățile de care dispune.  

În același timp, conducerea guvernamentală este preocupată îndeaproape ca românii să aibă în continuare siguranța 
locurilor de muncă, menținerea și multiplicarea lor fiind reușita eforturilor depuse în vederea traversării cu optimism și 
încredere a acestui an dificil.        Deputat 

Cristina Burciu 
*** 

Eforturi internaționale pentru siguranța transatlantică 
Dragi colegi,  
Pe lângă asistența militară oferită Ucrainei, vecinii noștri aflați sub asediul armatei ruse încă din iarna acestui an, statele 

democratice ale spațiului transatlantic s-au angajat să construiască un scut internațional capabil să respingă agresiunea externă, 
să consolideze valorile democratice și să asigure respectarea dreptului internațional și european. Crimele împotriva umanității, 
bombardamentele în zone populate de civili și uciderea oamenilor nevinovați au toleranță 0 pentru noi, iar ororile provocate de 
Kremlin trebuie, în primul rând, trase la răspundere și, în al doilea rând, prevenite în viitor. Acțiunea colectivă ar trebui să aibă 
astfel două valențe, combativă și preventivă, pentru a înlătura amenințarea rusă din repertoriul de vulnerabilități și riscuri atât 
ale NATO, cât și ale UE.  

Încă din anii secolului trecut au fost făcute demersuri pentru a spori integrarea europeană în domeniul apărării, 
ajungându-se chiar la discuții legate de înființarea unei armate a UE. În prezent, statele membre și-au unit eforturile pentru a 
crea și implementa inițiative de securitate pe toate planurile: terestru, aerian, maritim, etc. Săptămâna trecută, Belgia, Bulgaria, 
Cehia, Estonia, Germania, Ungaria, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Norvegia, Slovacia, Slovenia, România, Regatul Unit 
(aliați NATO) și Finlanda au semnat la Bruxelles o scrisoare de intenție ce prevede dezvoltarea „Inițiativei pentru Scutul 
Cerului European” – European Sky Shield Initiative (ESSI). Propus de Germania, proiectul vizează crearea unui sistem 
european de apărare aeriană și antirachetă. În baza acestui program, cele 14 state semnatare vor putea achiziționa echipamente 
aferente sistemelor IRIS-T de fabricație germană, PATRIOT dezvoltat de americani, sau ARROW de fabricație israeliană, 
concepute pentru a neutraliza rachetele cu rază lungă de acțiune. Ministrul Apărării din Germania, Christine Lambrecht, a 
declarat că au fost deja încheiate contracte cu producătorii. Proiectul servește securității colective, dar și a statelor în mod 
individual, oferind o cale multinațională,  rentabilă și eficientă de asigurare a spațiului aerian împotriva amenințărilor curente 
sau viitoare. Totodată, avem încrederea că astfel de iniţiative vor descuraja orice atac la adresa UE și NATO și vor diminua 
riscurile cu care se confruntă comunitatea internațională, evitând un alt război precum cel din Ucraina.  

Pe de altă parte, s-au făcut progrese remarcabile și la nivel diplomatic. În cadrul Adunării Generale a ONU de la 
sfârșitul lunii trecute, statele participante și-au manifestat profund dezaprobarea referitor la anexarea ilegală a regiunilor 
separatiste din Ucraina și a încălcării dreptului internațional. Ucraina nu este doar o țară sub asediu din punct de vedere militar; 
este o țară a cărei suveranitate a fost și este batjocorită și a cărei integritate a fost compromisă. Nu vom rămâne indiferenți în 
fața acestor fapte și ne dorim ca vecinii noștri să primească dreptatea care li se cuvine, iar Federaţia Rusă să fie trasă la 
răspundere pentru acțiunile pe care le-a întreprins în ultimele luni. Au fost pierdute vieți omenești, a fost încălcată autonomia 
unui stat independent. Este nevoie de o instanță judiciară la nivel supranațional pentru a judeca și trage la răspundere 
comportamentul Moscovie. În baza acestor argumente, Ministerul Afacerilor Externe a declarat că țara noastră va susţine 
crearea unui tribunal special care să fie însărcinat cu rezolvarea crimelor de agresiune din Ucraina, continuând astfel progresul 
realizat prin înființarea Curţii Penale Internaţionale la începutul acestui secol.  

Eforturile Ucrainei nu sunt singulare, întrucât atacurile zilnice ce au loc afectează stabilitatea tuturor statelor din regiune 
și amenință pilonii democrației și ai statului de drept. De aceea, ne implicăm direct în această problematică și colaborăm strâns 
cu partenerii noștri externi pentru a ajunge cât mai repede la un scenariu al păcii și securității europene.  

Vă mulţumesc!          Deputat 
Mugur Cozmanciuc 
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Traficul de persoane, un fenomen care trebuie să ne preocupe pe fiecare dintre noi 
 

Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de persoane, sărbătorită ieri, atrage atenția asupra acestui fenomen care a 
atins în ultimii ani dimensiunile şi particularităţile unui proces social transnaţional.  

Traficul de persoane este responsabil pentru dramele umane și suferinţele devastatoare provocate victimelor, fie ele 
exploatate sexual, prin muncă sau sub alte forme. În aceeaşi măsură, traficul de fiinţe umane reprezintă un fenomen de 
criminalitate organizată care nu cunoaşte graniţe, o infracţiune gravă, prevăzută și pedepsită însă nu foarte drastic în România.  

Fenomenul traficului de fiinţe umane nu reprezintă o problematică nouă a panaceului criminalităţii, el grevând istoria 
omenirii timp de mai multe milenii, sub diferite forme de manifestare. Astfel, sclavia, în forme noi sau mai vechi, ca şi 
practicile similare sclaviei, continuă să existe în toate statele lumii, totul derulându-se sub evantaiul crimei organizate, cu atât 
mai mult în actuala criză sanitară, economică și socială.  

Având forme de manifestare care ţin de crima organizată, traficul de fiinţe umane poate crea vulnerabilităţi ce ţin de 
stabilitatea sistemelor statale, chiar să destabilizeze pacea şi securitatea acestora. Acest flagel se exprimă prin tulburarea 
echilibrului demografic, etnic, cultural, prin incapacitatea mecanismelor de protecţie socială sau de sănătate publică, prin 
depăşirea capacităţii de absorbţie a pieţei legale a muncii, precum și prin bulversarea raportului de forţe dintre structurile de 
control a legalităţii şi ordinii publice, pe de o parte, şi responsabilii de comiterea activităţilor infracţionale, pe de altă parte.  

Datele statistice oficiale arată că în ultimii ani numărul victimelor traficului de persoane din România s-a situat constat 
în jurul cifrei de 600-700/anual. Majoritatea covârșitoare a formelor de manifestare ale acestui fenomen este dată de cazurile 
de exploatare sexuală, în timp ce cerșetoria și exploatarea prin muncă sunt în procente mult mai reduse.  

În ceea ce privește exploatarea sexuală, cele mai multe victime au căzut pradă acțiunilor proxeneților, dar sunt și destule 
situații în care soțul sau partenerul au fost autorii faptelor. Îngrijorător consider și faptul că marea majoritate a victimelor 
exploatării sexuale au o educație modestă, respectiv persoane care nu au încheiat cursurile școlare obligatorii, sau, în multe 
cazuri, nu au deloc studii. 

Societatea românească de astăzi este foarte vulnerabilă la tentativele din ce în ce mai evoluate ale indivizilor certaţi cu 
legea, la încercările lor de a transforma din ce în ce mai multe persoane în victime ale acestui gen de infracţiuni grave. Din 
acest motiv, fiecare dintre noi trebuie să conştientizăm gravitatea efectelor ce le poate produce traficul de persoane pe plan 
uman şi socio-economic şi să luam atitudine.  

Deputat 
Maria Stoian 

*** 
Nivelul indicelui ROBOR pune o presiune majoră pe români 

Stimate colege, Stimați colegi, 
Una dintre principalele preocupări ale românilor în ultimele luni de zile a fost cea privind ratele la bănci. Evoluția 

indicelui ROBOR a generat o serie de îngrijorări din partea celor care au rate, deoarece nivelul acestora a crescut în mod 
simțitor.  

Vorbim de creșteri ale ratelor care, pentru unii dintre români, nu pot fi suportabile. Indicele ROBOR la 3 luni, folosit 
pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei, a urcat la 8,17%. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul 
dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 8,27%, iar indicele ROBOR la 12 luni a fost cotat la 
8,37%.  

Ca să înțelegeți de unde vine presiunea majoră pe ratele românilor, vă prezint o comparație între nivelul de acum și de la 
începutul anului 2022. În ianuarie, indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei 
cu dobândă variabilă, era la un nivel de 3,02%, în vreme ce la începutul anului 2021, indicele ROBOR la 3 luni era 1,98% pe 
an. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, era în luna ianuarie la 
3,14%, iar ROBOR la 12 luni era la 3,24% pe an. La toate aceste majorări se adaugă și decizia Băncii Naționale a României de 
a majora dobânda-cheie la 6,25%, peste estimări. 

Vorbim de o serie de creșteri considerabile care ar trebui să primească un răspuns din partea autorităților responsabile. 
Da, Ministerul Finanțelor are obligația de a veni cu soluții, însă, în acest caz, soluția nu este numai la Guvern.  

Ca să înțelegem cine are responsabilitatea cea mai mare în acest caz trebuie să pornim de la definiția ROBOR. Astfel, 
ROBOR vine de la Romanian Interbank Offer Rate și reprezintă rata medie a dobânzii pentru creditele în RON acordate pe 
piața interbancară și este stabilită de către B.N.R.  Așadar, stabilizarea ROBOR este atributul al BNR.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 29 - 2022  
Săptămâna 17 – 21 octombrie 2022  

 

 

81 
 

Specialiștii de acolo trebuie să intervină cât mai curând pentru revenirea la o normalitate a indicelui ROBOR și, 
totodată, să ofere cetățenilor afectați pârghii prin care să poată trece cu bine peste această situație extrem de dificilă.  

Este responsabilitatea integrală a BNR să explice de ce a crescut într-o asemenea manieră ROBOR. Reprezentanții BNR 
trebuie să spună public ce au avut în vedere atunci când au crescut într-un asemenea ritm alert rata dobânzii. Desigur, trecem 
printr-o perioadă extrem de dificilă, însă trebuie să fie identificate soluții pentru ca românii să nu ajungă în faliment.  

Știți ce este destul de ciudat, faptul că în momentul în care Mugur Isărescu a ieșit și a criticat nivelul ROBOR s-a 
cunoscut o oarecare stagnare. Asta să fie soluția? Să iasă Mugur Isărescu și să urechească băncile? 

BNR trebuie explice foarte clar toate aceste aspecte, deoarece politica monetară este înfăptuită de ei.  
Vă mulțumesc!      

Deputat 
George Cătălin Stângă 

*** 
 

 
 Întrebări 

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

Controversele generate de interpretarea Art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții 
Stimate domnule ministru, 
Vă prezint un caz controversat, prezentat în cadrul audiențelor mele parlamentare, în legătură cu care vă solicit punctul 

de vedere. 
Concret, cetățeanul a moștenit o casă construită în 1972, respectiv cu 50 de ani în urmă. În urma ploilor din ultima 

perioadă, apa a început să se infiltreze prin acoperiș. Conform art. 11 din Legea  nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de 
construcții, repararea acoperișului se face fără autorizație de construcție, dacă se păstrează forma și materialele din care este 
făcut: 

„Art. 11 (1) Se pot executa fără autorizație de construire/desființare următoarele lucrări care nu modifică structura de 
rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor, cu excepția cazurilor în care acestea se execută la categoriile de 
construcții prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b): 

a) reparații la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate; 
b) reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora; 
c) reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară; 
d) reparații și înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv în 

situația în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări;” 
Conform Dicționarului limbii române, acoperișul are două componente, respectiv structura de rezistență și învelitoarea. 

Din punctul meu de vedere, poate fi înlocuită structura de lemn deteriorată, respectându-se componența și forma inițială și 
țigla, care constituie învelitoarea. Acoperișul imobilului respectiv are structură de lemn și țigla vechi de 50 de ani. 

Tot conform dicționarului limbii române, a repara înseamnă a face propriu pentru folosire, a reface, a readuce în stare 
bună, a repune în stare de functionare.  

Precizez, de asemenea, faptul că imobilul nu este în situația art. 3, al.1 , lit b din Legea nr. 50/1991, respectiv nu este 
monument istoric, fiind poziționat într-un cartier obișnuit. 

Arhitectul susține că poate fi înlocuită, fără autorizație, doar țigla, nu și structura de lemn deteriorată. Pe de altă parte, 
petentul este de părere că, în această situație, articolul de lege nu este corect, și că ar trebui să fie stipulat cuvântul 
„învelitoare”, nu acoperiș, sau să se menționeze procentul din structura de lemn care poate fi înlocuit cu unul similar. 

Având în vedere faptul că părerile sunt împărțite legat de această stare de fapt, vă solicit punctul de vedere și soluția 
legală a autorității competente în acest caz.             

Solicit răspuns scris.         Deputat 
Maria Stoian 

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

Situaţia ariilor naturale protejate din Teleorman date în custodie 
Stimate domnule ministru, 
O serie de muzee și alte instituții culturale din țară, cu profil de ştiinţe şi istorie naturală, consideră necesar să fie 

implicate în proiectele de protecţie şi conservare a ariilor naturale de interes geologic. 
De altfel, la nivel național există o serie de proiecte ce au ca obiective principale preluarea în custodie a unor arii 

protejate de interes geologic, precum şi stadiul, conservarea şi promovarea ştiinţifică şi turistică a siturilor geologice ale 
României, cu o geodiversitate remarcabilă. 

Vă întreb respectuos: 
1. Ce presupune calitatea de custode al ariilor naturale protejate, în general, şi punctual, al muzeelor și instituțiilor 

culturale? 
2. Care este strategia MMAP pentru buna desfăşurare a exercitării custodiei acordată ariilor naturale protejate din ţară, 

respectiv cum urmăriţi planurile de acţiuni elaborate? 
3. Câte arii naturale protejate sunt date în prezent în custodie de către stat, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul 

Teleorman?  
Solicit răspuns scris.         Deputat 

Maria Stoian 
*** 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Explozii în Kiev, lângă Ambasada României 
Stimate domnule ministru,  
La începutul săptămânii trecute, Federația Rusă a atacat, din nou, cu rachete centrul Kievului, de data aceasta, într-o 

proximitate periculoasă față de Ambasada României, o rachetă lovind la doar 850 m distanță. Vizarea obiectivelor civile 
reprezintă o nouă încălcare a dreptului internațional și confirmarea că Federaţia Rusă, cel mai probabil, nu dorește o rezolvare 
diplomatică a conflictului sau negocieri pentru pace.  

În urma atacurilor ce au avut loc în apropierea graniței cu Polonia, aproximativ 50 de persoane au fost rănite, iar opt și-
ar fi pierdut viața. Personalul Ambasadei țării noastre a fost însă în siguranță, dar riscul unui incident care ar fi produs victime 
a fost unul considerabil. Atacurile au fost primele ce au avut loc asupra capitalei după mai multe luni și au survenit după ce 
Președintele Federaţiei Ruse a acuzat Kievul de implicarea sa în evenimentele ce au dus la avarierea podului Crimeei, un 
obiectiv strategic pentru Moscova.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Ce rată de convingere are la momentul actual propaganda rusă în Europa?  
2. Anticipați că vor exista alte atacuri în proximitatea Ambasadei României în săptămânile următoare? Vor fi adoptate 

măsuri speciale de protecție? 
Solicit răspuns în scris.         Deputat 
Cu deosebită stimă,          Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 
 

Rachete rusești deasupra Republicii Moldova 
Stimate domnule ministru,  
Săptămâna trecută, structurile Statului Major al Forţelor Aeriene, însărcinate cu serviciul de luptă permanent pentru 

supravegherea spațiului aerian al României, au detectat rachete de croazieră care au survolat și spațiul Republicii Moldova. 
Țintele aeriene au traversat spaţiul aerian aferent bazinului nord-vestic al Mării Negre spre Ucraina, mai precis regiunile 
Odessa şi Viniţa.  

După efectuarea analizelor traiectelor de evoluție și a parametrilor de zbor, s-a concluzionat că rachetele au fost lansate 
cel mai probabil de pe platforme navale sau terestre din vestul Peninsulei Crimeea. Țintele aeriene nu au reprezentat în nici un 
punct un pericol pentru România sau pentru traficul aerian al NATO.  
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Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Există posibilitatea ca spațiul aerian al Republicii Moldova să fie pus în pericol de viitoare lansări ale țintelor aeriene 

rusești? 
2. Dacă da, ce zone ar fi predispuse?  

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

*** 
Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 

 
Beneficii salariale 2023 

Stimate domnule ministru,  
Recent, au fost publicate beneficiile salariale care pot fi oferite angajaților de către firme în anul 2023. Beneficiile 

impozitate diferit au ca scop fidelizarea sau atragerea salariaților, însă, cu toate acestea, există firme care refuză în continuare 
să facă acest lucru.  

Conform prezentării oferite de către Nadia Oanea, care conduce firma de consultanță fiscală Tax and Training, 
beneficiile salariale neimpozitabile sunt în principal diurna (indemnizația de delegare, indemnizația de detașare, prestaţiile 
suplimentare primite de lucrătorii mobili, orice alte sume de aceeași natură pe perioada desfășurării activității în altă localitate, 
în țară sau în străinătate), pentru care există două plafoane. Mai departe este vorba de beneficii acordate ca și cheltuieli sociale, 
precum ajutoarele de înmormântare, de boli incurabile, contravaloarea transportului, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau 
de tratament, etc.  În 2023, beneficiile salariale neimpozitabile vor fi împărțite în șapte categorii, având un singur plafon 
(33% din salariul de bază aferent locului de muncă ocupat).  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Au fost afectate beneficiile salariale de actuala criză economică care traversează Europa?  
2. Vor exista impulsionări pentru firmele care refuză să acorde astfel de beneficii pentru angajații lor?  

Solicit răspuns în scris.     
Cu deosebită,         Deputat    

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 
Adresată domnului Ioan Marcel Boloş, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene  

 
Programe regionale pentru România 

Stimate domnule ministru,  
Săptămâna trecută, Executivul European a aprobat două programe operaționale regionale pentru România, ce se 

încadrează în perioada 2021-2027. Programele vor viza 11 județe și au valoarea de 2,74 miliarde de euro. Programul 
Operațional Regional pentru regiunea Vest ajunge la 1,179 miliarde de euro și cuprinde județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și 
Hunedoara, iar Programul Operațional Regional pentru regiunea Sud-Muntenia – 1,576 miliarde de euro – include județele 
Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași. Prioritățile ambelor programe sunt inovarea și 
digitalizarea zonei pentru a o transformara într-o regiune competitivă și înființarea de întreprinderi dinamice, orașe Smart și 
prietenoase cu mediul, administrație digitalizată, mobilitate urbană și accesibilă, etc. 

Pentru perioada de programare 2021-2027, POR-ul a fost împărțit în 8 programe regionale, câte unu pentru fiecare 
regiune, iar fiecare va fi gestionat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) din regiunea respectivă ca de autoritate de 
management POR.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Ce fonduri vor fi investite în județul Neamț?  
2. Care sunt prioritățile de dezvoltare în județul Neamț? 

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii   
 

Proiectul podului suspendat de la Brăila 
Stimate domnule ministru, 
Au existat numeroase discuții legate de termenul de finalizare al podului suspendat de la Brăila. Lucrarea ar putea fi 

terminată în luna decembrie a acestui an, însă există puține șanse ca acesta să fie dat în funcționare. Vizita făcută de un secretar 
de stat pe șantier ar confirma că scepticismul care oscilează în jurul datei de inaugurare a podului este valid. Acesta a declarat 
că stadiul în care se află lucrarea și mobilizarea „nu confirmă susținerile repetate ale asocierii de antreprenori cu privire la 
finalizarea lucrărilor în luna decembrie”, conform informațiilor apărute în spațiul public.  

Ar fi vorba de întârzieri cauzate de constructori, fie compania japoneză IHI, fie cea italiană WeBuild. IHI, una dintre 
cele mai mari corporații japoneze, este specializată în infrastructură și construcția de nave, iar WeBuild este cel mai mare grup 
italian de inginerie și antrepriză general. Cu toate că s-au făcut promisiuni pentru finalizarea podului și parțial a drumurilor de 
legătură de către constructorul WeBuild, – a afirmat directorul general al Companiei de Drumuri, Cristian Pistol la sfârșitul 
lunii trecute – acest lucru este puțin probabil.  

Față  de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Ce alte lucrări din țară se găsesc în această situație?  
2. Care preconizați că este termenul la care lucrările vor fi complet finalizate?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

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

Durata vieții profesionale în România 
Stimate domnule ministru,  
Potrivit datelor Eurostat, România a coborât pe ultimul loc în Uniunea Europeană după durata vieții profesionale, după 

ce cu un an în urmă eram mult mai sus în clasament. 
Vorbim despre un indicator ce reprezintă cât timp o persoană care are în prezent 15 ani va fi activă pe piața muncii în 

timpul vieții sale, pentru o anumită țară și an. 
În cazul României, dacă în anul 2000 un tânăr rămânea activ 36 de ani, în 2021 acesta urma să fie activ doar 31.3 ani. În 

Europa, Turcia are cel mai mic indicator- 29 de ani, la polul opus fiind Islanda, cu 44.6 de ani de viață profesională activă, 
urmați de olandezi și elvețieni, cu câte 42,5 ani fiecare. 

În anul 2000, Românii erau pe locul al 7-lea în Europa ca durată a vieții profesionale, foarte aproape de elvețieni și de 
țările nordice. În timp, acest interval al vieții active a scăzut tot mai mult, iar dacă în 2020 eram pe locul al 8-lea de la coada 
Europei, acum ne-am poziționat pe ultimul loc. 

Domnule ministru, asigurându-vă de întreaga mea considerație, aș dori să îmi transmiteți care sunt cauzele care au 
condus la această situație în România, dar și măsurile care pot fi luate pentru a reuși să revenim la nivelurile din anii trecuți. 

Menționez că doresc răspunsul scris. 
Vă mulțumesc!          Deputat 

George-Cătălin Stângă 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Dezinteresul personalului medical față de pacienți 
Stimate domnule ministru, 
În cadrul audiențelor săptămânale pe care le am cu cetățenii, online și fizic, aceștia se plâng și de sistemul medical care 

în loc să funcționeze și să meargă spre o direcție bună, din păcate, se îndreaptă către una greșită.  
Chiar dacă salariile au crescut în rândul personalului din sistemul medical, se percep sume pentru o operație, consultații. 

În străinătate, pentru a se evita șpaga, personalul medical are echipament special realizat pentru a preveni o infracțiune. De 
asemenea, oricine încearcă să evite prin diverse tertipuri regulile din spital sunt dați afară dacă se constată că au cerut sau au 
luat șpagă. 
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În momentul de față, nu am văzut măsuri concrete din partea Ministerului Sănătății pentru a avea un sistem medical fără 
corupție sau șpagă în rândul personalului medical. Având în vedere că cetățenii plătesc asigurări de sănătate prin care se achită 
și salariile personalului medical, ar fi imoral să se întâlnească și astfel de cazuri, iar nimeni din conducere să nu se sesizeze. 

În toată țară cetățenii se plâng de servicii medicale de proastă calitate, de lipsa echipamentelor și de lipsa 
medicamentelor, de rea-voință din partea personalului medical și de proasta gestionare a resurselor spitalului de către un 
management defectuos. O campanie națională și o intervenție din partea Ministerului Sănătății și chiar a Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate sunt absolut necesare.  

Din păcate, sunt și oameni fără posibilități care vin către spitalele de stat și sunt nevoiți să ofere o anumită atenție 
personalului medical pentru a fi îngrijit. Fapt regretabil și fără vreo legătură cu jurământul lui Hipocrate.  

Având în vedere cele menționate mai sus, am rugămintea de a-mi răspunde la următoarele întrebări: 
1. Care sunt măsurile implementate la nivel național pentru prevenirea unor situații de șpagă? 
2. Ce proceduri instuționale au fost aplicate? 
3. Aveți de gând să introduceți echipamente speciale pentru personalul medical? 

Am rugămintea de a-mi răspunde în scris la întrebarea înaintată. 
Cu respect, 

Deputat 
Cătălina Ciofu 

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

 
Cetățenii ucraineni care beneficiază de protecție din partea statului român 

 
Stimate domnule ministru, 
De la debutul agresiunii rusești împotriva Ucrainei, țara noastră a fost un loc de refugiu pentru foarte multe familii 

ucrainene, în principal femei, bătrâni și copii, disperate să plece din calea dezastrului adus de războiul Federației Ruse. Prin 
urmare, doresc să vă întreb, domnule ministru, următoarele: 

• Începând cu 24 februarie a.c., câți cetățeni ucraineni au intrat pe teritoriul României? 
• Câți cetățeni ucraineni beneficiază de protecție temporară în România și câți au solicitat azil? 
Menționez că solicit răspuns scris. 
Vă rog să primiți, domnule ministru, expresia înaltei mele considerații! 

 
Deputat 

Ervin Molnar 
*** 
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 Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor 
De către: domnul Alexandru Muraru, deputat 
Obiectul interpelării:  Calendar pentru proiectarea și execuția podului de la Ungheni 

 
Stimate domnule ministru, 
În Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 4 iulie 2022 a fost publicat Acordul între Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, 
întreţinerea şi repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localităţile Ungheni 
(România)-Ungheni (Republica Moldova). 

Studiul de Fezabilitate pentru Podul de la Ungheni este finalizat, iar proiectul se află în etapa obținerii acordului de 
mediu (cu estimarea de obținere acordului până la sfârșitul anului).  

Vă rog, domnule ministru, să îmi transmiteți un calendar privind proiectarea și execuția Podului de la Ungheni, 
un obiectiv de infrastructură esențial pentru conectivitatea Republicii Moldova cu Europa. 

Pe această cale, vă învederez, domnule ministru, să aveți în vedere că acest obiectiv strategic de infrastructură este 
aproape inutil dacă investiția nu va fi sincronizată cu secțiunea de Autostradă Târgu Neamț – Iași – Ungheni, mult în 
urma calendarului preconizat. 

Rațiunea acestei investiții este de a o lega de Autostrada A8 și mai departe de A7 la Pașcani.  
Cu stimă, 

***  
 
Adresată: domnului Carol Eduard Novak, ministrul Sportului  
De către: domnul Călin Ioan Bota, deputat  
Obiectul interpelării: Situația financiară a Clubului Sportiv Municipal Baia Mare   
 

Stimate domnule ministru Eduard Novak,  
Doresc să supun atenției dumneavoastră situația financiară dificilă în care se află Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, 

care poate afecta participarea sportivilor la competiții și buna desfășurare a activității de pregătire a sportivilor.  
Conform bugetului aprobat cu nr 9004/10.10.2022, prin care s-au diminuat sumele aferente Clubului Sportiv Municipal 

Baia Mare  cu 1 051 552 lei, s-a ajuns în situația în care nu se poate asigura participarea la Campionatele Naționale și Cupa 
României pentru sportivii Clubului Sportiv Municipal Baia Mare, în cadrul secțiilor de atletism, rugby, judo, înot, kempo, 
volei începând cu luna octombrie și până la sfârșitul anului 2022.  

De asemenea, în urma diminuării bugetului, pregătirea de performanță pentru sportivii din secțiile de atletism, judo, 
kempo, înot, rugby, care se face în bazele administrate de către CSN Lascăr Pană, și pentru cei din secțiile de fitness și tir aer 
comprimat, care se pregătesc  în bazele administrate de Liceul Tehnologic UCECOM Spiru Haret Baia Mare, este grav 
afectată, deoarece a fost tăiată din buget suma destinată chiriilor.  Astfel, CSM Baia Mare se află în prezent în imposibilitatea 
de a asigura în continuarea pregătirea sportivă specifică, pentru perioada octombrie-decembrie 2022.  

Totodată vă fac cunoscut că în 05.09.2022 s-a semnat contractul de finanțare nr 38544/05.09.2022 încheiat între Clubul 
Sportiv Municipal Baia Mare și Municipiul Baia Mare, prin care s-a alocat suma de 1 000 000 lei pentru secția de rugby, iar în 
data de 05.10.2022 s-a primit avansul de 280 000 lei, prin care este precizată contribuția de minim 10%, din partea Clubului 
Sportiv Municipal Baia Mare, în vederea derulării contractului, contribuție care nu poate fi susținută conform bugetului alocat 
la 10.10.2022.  

Trebuie să menționez că echipa de rugby seniori este clasată pe Locul I în Campionatele Naționale, conform 
clasamentului  oficial al Federației Române de Rugby, urmând a disputa semifinala și finala Campionatului Național , iar în 
Cupa României urmează a participa la semifinale și finală.  

Vă precizez, de asemenea,  că anul acesta, CSM Baia Mare v-a adresat mai multe adrese: adresa 331/02.03.2022 prin 
care s-a solicitat suplimentarea bugetului cu suma de 81 438 lei; adresa 699/20.05.2022, prin care s-a solicitat suplimentarea 
bugetului cu 2 494 335 lei pentru activitatea sportivă, respectiv 284 440 lei pentru asigurarea participării la antrenamente , 
toate transmise către dumneavoastră pe tot parcursul anului curent. 
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Având în vedere situația financiară a  CSM Baia Mare, prezentată mai sus, vă solicit:  
- Analizarea relocării sumei de 231552 pentru plata chiriilor, în vederea continuării antrenamentelor de performanță, 

respectiv a sumei de 820 000 pentru activitate sportivă în cadrul Clubului Sportiv Municipal Baia Mare, pentru a 
putea asigura participarea  la Campionatele Naționale, Cupa României, în cadrul secțiilor de rugby, judo, atletism, 
înot, kempo, volei , pentru acordarea premierilor aferente sportivilor și antrenorilor pentru cele peste 130 medalii 
obținute în 2022, pentru derularea contractului de finanțare nr 38544/05.09.2022 și pentru a participa la Turneul 
Internațional de Rugby ,,Internațional Rugby Shield, cu începere în decembrie 2022, fiind singura echipă din 
România care are această oportunitate.  

Neparticiparea la această competiție, din motive financiare,  ar fi cu siguranță  o pată neagră în istoria rugby-ului 
românesc, a sportului românesc  și, desigur,  în istoria CSM Baia Mare.  

Vă solicit să interveniți urgent pentru nu vă lega mandatul de un moment nedorit și trist pentru sportul românesc.  
Vă mulțumesc,  
Solicit răspuns scris.     *** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 
 

 Declarații 
 

Centenarul Încoronării – un moment istoric ignorat de președinte și de premier 
 
Stimate domnule/doamnă președinte de ședință,  
Stimați colegi,  
La Alba Iulia, capitala de suflet a tuturor românilor, s-a scris o nouă pagină din istoria României moderne. La sfârșitul 

săptămânii trecute, am sărbătorit Centenarul Încoronării, care a marcat împlinirea a 100 de ani de la încoronarea primilor regi 
ai României Mari, Regele Ferdinand și Regina Maria. În 15 octombrie 1922, în Catedrala Încoronării din Alba Iulia, lăcaș de 
cult construit special pentru marele eveniment istoric, a avut loc ceremonia de încoronare a celor doi suverani. Încoronarea din 
1922 a desăvârșit Marea Unire din 1 Decembrie 1918, iar Alba Iulia este locul ales simbolic pentru ambele evenimente 
istorice.   

Centenarul Încoronării s-a aflat în acest an sub înaltul patronaj al prim-ministrului României, Nicolae Ciucă. Încă de la 
început, totul a fost o încercare a Partidului Național Liberal de a politiza manifestările prin alăturarea imaginii domnului 
Ciucă de acest eveniment istoric. Din curiozitate, am căutat pe site-ul Guvernului României și în comunicările publice ale 
Executivului și nu am găsit o procedură privind modul în care premierul poate acorda patronajul unei acțiuni sau unui 
eveniment. E și normal să nu găsim, pentru că nu există o reglementare specifică, așa cum este procedura prin care 
Președintele României poate acorda Înaltul Patronaj.    

În concluzie, liberalii au vrut să îl facă un mare om de stat pe domnul general Ciucă și foarte probabil i-au inventat un 
drept pe care îl are doar Președintele României. A fost și hilar cum un politician, ca să nu spun politruc, a ajuns să patroneze 
Centenarul Încoronării, patronaj pe care îl are de facto doar Casa Regală a României.  

Și ca totul să fie în dulcele stil al politicii dâmbovițene, domnul Ciucă s-a șters pe bocanci cu înaltul patronaj și nici 
măcar nu a avut bunul simț să cinstească Centenarul Încoronării prin participarea la manifestările de la Alba Iulia. Nu și-a 
trimis nici măcar câțiva dintre membrii cabinetului de miniștri demonstrând că valorile României nu reprezintă nimic pentru 
marele partid istoric PNL, al cărui președinte este.   

De la Alba Iulia a lipsit și președintele Klaus Iohannis, însă ne-am obișnuit ca acesta să fie mereu marele absent din 
viața publică a țării pe care o conduce.   

Închei spunându-vă că la Alba Iulia, noi, cei care iubim cu adevărat România, am fost onorați să sărbătorim Centenarul 
Încoronării și am făcut acest lucru fără înverșunare politică, cu decență și emoție. Oameni simpli au venit din țară și din 
Diaspora pentru a cinsti Alba Iulia și România.   

În 2022, mai marii Statului Român au ratat momentul în care puteau să demonstreze că sunt cu adevărat mari oameni de 
stat. În absență, au jignit Alba Iulia și România și au arătat că nu vor reuși să se ridice niciodată la nivelul înaintașilor noștri, 
deși se laudă că îi urmează politic într-un partid istoric.   

Închei declarația mea cu rugămintea către colegii din PNL să le transmită domnilor Ciucă și Iohannis că Alba Iulia îi 
așteaptă, dacă vor avea decența să vină să depună o floare la busturile Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, cei care au 
contribuit major la România modernă.   

Vă mulțumesc!          Deputat 
Beniamin Todosiu 

*** 
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Lucian Bode, un Ghiță Pristanda al zilelor noastre 
  
Lucian Bode a spus luni că textul moțiunii depuse de USR și Forța Dreptei este „Un text ilogic, o șaorma cu de toate”.   
  
Textul însă este oglinda activității sale la minister: doi ani în care Lucian Bode a „împachetat șaorme” la Ministerul 

Afacerilor Interne. Le-a servit apoi infractorilor, pentru clienți politici și prietenilor șefului său direct, Klaus Iohannis. Asta în 
timp ce îi ignora total pe cetățeni.   

Lucian Bode a ajuns să fie un Ghiță Pristanda al zilelor noastre. Ca în piesa „O scrisoare pierdută” a lui Caragiale, 
ministrul este în realitate „băiatul de casă” bun pentru toate manevrele partidelor din coaliție.    

Nu poți să fii Ministrul Afacerilor Interne și să te ocupi de „combinații” cu 600 de BMW-uri organizând licitații cu 
dedicație pentru bunul prieten al președintelui Iohannis.   

Avem un ministru de Interne corupt și asta este un pericol pentru aderarea României la Spațiul Schengen. Un ministru 
care pune în pericol unul dintre obiectivele strategice ale României trebuie fie demis.   

Nu poți să fii ministru de interne și să accepți ca Poliția să pună la cale o acțiune de kompromat împotriva jurnalistei 
Emilia Șercan. Foștii șefi ai Securității comuniste ar fi fost mândri de Bode.   

Acțiunea împotriva jurnalistei îi servea și interesului propriu, după cum s-a dovedit zilele acestea.   
Lucian Bode este un plagiator care a folosit în teza sa de doctorat zeci de pasaje luate copy/paste de pe Internet. 

Reducerea la tăcere a Emiliei Șercan ar fi însemnat și că ministrul de interne ar fi putut scăpa de acuzațiile de furt intelectual.   
Lucian Bode este compromis!   
Stimați colegi deputați de la PSD, PNL și UDMR,  astăzi trebuie să-i anulăm lui Lucian Bode carnetul de ministru.   
Știu că pentru colegii de la PNL este un moment de cumpănă.   
Dar acum, este momentul să arătați că puneți interesul românilor mai presus de interesele partidului și ale președintelui. 

Trebuie doar să votați pentru moțiunea depusă împotriva sa!  
Deputat 

Denisa-Elena Neagu 
*** 

 
 

 Întrebare 
 

Adresată domnului Dumitru Chiriță, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei  
 

Detalierea consumului casnic de energie electrică și gaze naturale 
 Stimate domnule președinte,   
În conformitate cu Ordonanța de Urgență numărul 27/2022 consumatorii casnici au un preț plafonat după cum urmează:  
- 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;  
- 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);  

Având în vedere că aceste praguri de consum afectează direct românii vă rugăm să ne comunicați următoarele:  
1. Care este consumul mediu casnic/gospodărie în România pe anul 2021?  
2. Care este consumului mediu casnic/mp construit în România pe anul 2021 și pe lunile încheiate din 2022?  
3. Care este evoluția lunară a consumului casnic din ianuarie 2021 și până în prezent?  

 Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris.  
Deputat 

Cristina-Mădălina Prună 
*** 

 
 

 




